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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 judeţean, fiind finanţat încă de la prima ediţie de Centrul Cultural Judeţean 

Arad. În emisiunea Atitudini, difuzată de un post local de televiziune am fost întrebată cum s-a 

născut acest proiect, iar răspunsul meu a venit imediat: ‹‹Acest proiect s-a născut din dorinţa de 

a promova activităţile literare desfăşurate în instituţiile şcolare din întreaga ţară.›› Astăzi, 

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

din dorinţa de a avea oameni în jurul meu cu care împărtăşesc aceeaşi dragoste faţă de 

literatură. 

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

2009, a debutat primul proiect judeţean, „Eşti în trend şi dacă citeşti – Pe urmele personajului 

meu preferat”, care s-a desfăşurat în perioada mai-decembrie 2011. După un an, proiectul s-a 

extins la nivel naţional în urma unei finanţări de 5000 de euro oferită de SC OMV Petrom SA, în 

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

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

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

Cultural Judeţean Arad. În anul 2013, promovarea lecturii prin intermediul activităţilor literare 

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

instituţii de învăţământ şi biblioteci şcolare din municipiul Bucureşti şi următoarele judeţe: Alba, 

Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Buzău, Călăraşi, Cluj, Dâmboviţa, 

Dolj, Galaţi, Gorj, Ialomiţa, Maramureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava, Sălaj, Vâlcea.  

Datorită acestui număr impresionant de participanţi şi a activităţilor desfăşurate, 

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

didactice au desfăşurat numeroase activităţi literare ţinând cont de specificul vârstei, iar la 

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

de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea. Astfel, au avut loc numeroase întâlniri cu 

scriitori contemporani, dramatizări, proiecte interdisciplinare, cercuri de lectură (cele mai 

întâlnite forme de desfăşurare a activităţilor literare), activităţi cu ocazia diferitelor 

evenimente istorice sau sociale, excursii tematice, vizite şi activităţi desfăşurate în incinta 

bibliotecilor, a librăriilor etc., editarea revistelor literare sau şcolare; într-o expunere lapidară 

aş putea spune că profesorii de limba şi literatura română, învăţătorii şi bibliotecarii profită de 

orice ocazia pentru a promova lectura, încercând să găsească o modalitate cât mai atractivă. 

Toate proiectele realizate de colegii mei din întreaga ţară sunt expuse în prezentul număr al 

revistei, aceasta facilitând un veritabil schimb de experienţă. 

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

dacă citeşti, desfăşurat la Arad, în data de 22 iunie 2019 precum și diferite creații ale elevilor 

culese în urma activităților desfășurate. 

 Participanţii au demonstrat că „universul este o imensă carte” şi numeroşi tineri au decis 

să desfăşoare numeroase călătorii printre rândurile cărţilor. 
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Tehnici de stimulare a elevilor și dezvoltarea inteligenței 

emoționale a acestora prin lectură 
prof. Szakacs Nadina Maria, Palatul Copiilor Arad 

prof. înv. primar Pele Lavinia, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Arad 

 

 

De-a lungul anilor, am realizat o mulțime de activități prin care să îi apropiem 

pe elevi mai mult de lectură, activități din care să învețe ceva util și să reușească să 

se raporteze prin astfel de experiențe de viață la lumea reală.  

Ca profesori, întotdeauna ne-am dorit să îi apropiem pe copii de cărțile lor 

îndrăgite și cred că una dintre activitățile în care se vor regăsi mulți colegi este cea 

în care le-am solicitat copiilor să realizeze coperta cărților îndrăgite, să scrie despre 

experiența lecturii și personajele care i-au impresionat. De foarte multe ori, a fost o 

metodă reușită pentru că a prezenta un material presupune o lectură conștientă și 

de foarte multe ori copiii ne-au depășit așteptările prin modul expresiv de a prezenta 

cărțile și a le transpune grafic.  

Debutul unui cerc de lectură a avut loc chiar în primul an de învățământ, în 

biblioteca comunei, unde funcționa și casa memorială a unei personalități. Am ales 

acest cadru, pentru a-i apropia mai mult de cărți, fiind înconjurați de acestea. Au 

fost ședințe minunate, cu experiențe frumoase din timpul lecturii pe care le-am 

împărtășit împreună. La început, s-au arătat foarte interesate de activitate, fetele; 

iar băieții au venit mai mult din curiozitate, în timp, câștigându-i de partea noastră 

ca lectori. Ce era inedit în timpul întâlnirilor, era și ceașca de ceai pe care o savura 

fiecare participant. Au fost clipele noastre desprinse de undeva, de pe un alt tărâm, 

clipele noastre de grație în lectură.  

Am avut bucuria să îi apropiem pe copii de povestirile SF. Totul a început cu 

scrierile lui Horia Aramă, care i-au fascinat și inițiativa lecturii a luat amploare prin 

faptul că s-au realizat proiecte de semestru care au presupus grupe de elevi ce au 

realizat povestiri SF proprii. Încântătoare a fost și prezentarea acestor povestiri, 

entuziasmul cu care au reușit să își împartă sarcinile de lucru și să realizeze 

lucrările. Mărturisim că păstrăm și astăzi aceste povestiri SF și le recitim cu drag și 

ne-am propus să le păstrăm pentru o eventuală întâlnire cu foștii noștri elevi cărora 

să le împărtășim din entuziasmul tinereții de-atunci. 

Când ne-am propus să vorbim despre cărți care ne-au format și să lansăm 

această provocare în rândul elevilor noștri, a trebuit să dăm dovadă de multă 
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răbdare și să nu renunțăm la proiect încă din fașă. Săptămâni la rând, când a 

debutat proiectul, ne-am adus cărțile din bibliotecile proprii pentru a le arăta 

copiilor și a le povesti despre rolul acestora în formarea noastră. Pe parcurs, mai 

timid sau cu un imbold din partea noastră, au început și ei să prindă curaj și să 

vină să-și prezinte cărțile pe care le consideră până la ora actuală de căpătâi în 

formarea lor. Am fost entuziasmate că nu am renunțat și că am avut răbdarea de a 

culege aceste roade în urma experienței care și pentru noi a fost o reală provocare. 

De-a lungul anilor, activitățile de lectură au prins contur prin maratoane de 

poezie, tabere de creație și lectură, club de lectură, cenaclu literar, exersarea 

tehnicilor de lectură expresivă. O altă inițiativă a constat în a ne împrumuta 

reciproc cărți, activitate care ne-a apropiat foarte mult de ei și pe ei în mod conștient 

de lectură și au realizat cât de importantă este prezența cărților în viața lor, o 

prezență asumată la timp și pe care poți să o împărtășești cu cineva.  

În prezent, desfășurăm ca activități de lectură: Cartea – emoții pe hârtie și 

Lecturi cu bucurie, în cadrul cărora îi provocăm pe copii nu doar să citească, ci să-și 

prezinte liber ideile despre cărțile pe care le-au citit, să își exprime emoțiile legate de 

acea carte sau de momentul lecturii. Dorim să tragem un semnal de alarmă în ceea 

ce privește pericolul în care se află literatura în zilele noastre și să îi conștientizăm 

atât pe elevi, cât și pe toți cei implicați în educație că e foarte important să citim, nu 

doar literatură, ci în mare măsură și cărți, articole de specialitate care să cuprindă 

informații de interes pentru elevii noștri. Lectura nu ar trebui să fie doar strădania 

profesorului de limba și literatura română, ci a tuturor care doresc să contribuie la 

formarea copiilor.  

În primul rând, prin ceea ce facem, rezultatele trebuie să se observe în 

obiceiurile cu care se deprind copiii noștri. E cel mai important aspect pe care 

trebuie să îl urmărim și cea mai mare satisfacție este atunci când un copil 

îmbrățișează cu drag lectura și nu se mai desprinde de ea. 
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 Stimularea interesului pentru lectură prin intermediul activităților 

extracurriculare la nivelul învățământului gimnazial 
prof. Aramă Gabriela  

Școala Gimnazială Grajduri, Județul Iași 

 

În contextul educațional actual în care televizorul, calculatorul, internetul, 

anturajul ocupă mult din timpul și preocupările elevului, este mai greu, dar foarte 

important să îi convingi pe copii să se orienteze către carte, să îi faci să înțeleagă 

care sunt beneficiile lecturii. Pentru noi, ca educatori, este indiscutabil faptul că 

această preocupare contribuie într-o foarte mare măsură la îmbogățirea 

cunoștințelor, la formarea unui vocabular variat, la dezvoltarea personalității și la 

educarea gustului estetic. 

Nimeni nu se naște „cititor”, cu atât mai puțin un cititor pasionat. Interesul 

pentru lectură se formează, ca orice abilitate umană, printr-o activitate susținută a 

tuturor factorilor educaționali, o activitate caracterizată prin răbdare, perseverență, 

continuitate, voință, creativitate și ingeniozitate. Un rol important în formarea și 

ghidarea copiilor ca și cititori activi, pasionați îl are nu doar familia, ci și școala. Prin 

urmare, cadrului didactic îi revine misiunea de a pune în contact elevul cu o 

diversitate de texte literare sau nonliterare, cu autori renumiți, dar și mai puțin 

cunoscuți, cu opere ce abordează o tematică variată, din epoci diferite, tocmai 

pentru a forma în timp un cititor avizat, cu simț al valorii artistice și al esteticului.  

Nu e suficient să oferi elevilor o listă obligatorie de lecturi suplimentare. 

Crearea de contexte prin care aceștia au ocazia de a discuta despre cărțile citite, de 

a afla păreri diferite, de a descoperi și alte titluri interesante, de a se documenta și 

informa, întâlnirile cu scriitorii, atelierele de lectură în locuri cu un ambient plăcut, 

diferit de cel școlar sunt alte căi prin care poate fi stimulat interesul pentru lectură. 

Activitățile extracurriculare bine gândite, ținând cont și de interesele copiilor, de 

particularitățile de vârstă, de mediul socio-familial în care trăiesc aceștia au un rol 

important în formarea gustului pentru lectură.  

Experiența la catedră într-o școală din mediul rural, cu elevi ce provin din 

familii cu posibilități reduse, cu numeroase cazuri de analfabetism funcțional, mi-a 

demonstrat că vocabularul redus, principalele dificultăți ale elevilor legate de scris-

citit, dar și de înțelegere a unui text la prima lectură derivă tocmai din lipsa 

antrenamentului lor de a citi în mod regulat. Din păcate, ei nu mai au modele care 

să îi orienteze spre lectură: părinții nu mai citesc, cu prietenii nu discută despre 

cărți, iar factorul media nu le atrage atenția asupra importanței lecturii și a bucuriei 

de a răsfoi o carte, ci dimpotrivă le răpește copiilor o mare parte din timp. Singurele 

lor resurse accesibile de a împrumuta o carte sunt în această situație biblioteca 

școlară și cea locală.  

Activitatea extracurriculară - se referă la „toate acele activități care se 

desfășoară sub îndrumarea cadrului didactic, dar nu sunt prevăzute în 

documentele școlare (plan de învățământ și programă).”  Aceste activități sunt 
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complementare activităților didactice și vizează valorificarea intereselor, dorințelor, 

aptitudinilor copiilor/elevilor.  

Fără a fi o simplă continuare a lecţiilor, fără a dubla sau a repeta procesul de 

învăţământ, activitatea în afară de clasă şi extraşcolară se leagă organic de munca 

şcolii şi serveşte realizării sarcinilor instructive şi educative ale acesteia. Prin ea se 

lărgesc, se adâncesc şi se fixează cunoştinţele, priceperile şi deprinderile dobândite 

de elevi în procesul de învăţământ sau în 

afara acestuia. 

Activităţile non-formale 

(extrașcolare) sunt flexibile, au caracter 

facultativ sau opţional, îi implică pe 

elevi în proiectarea, organizarea şi 

desfăşurarea lor; nu se pun note şi 

facilitează promovarea muncii în echipă 

şi a unui demers pluri- sau 

interdisciplinar. Acest tip de educaţie 

elimină predarea, lăsând loc doar 

învăţării şi accentuează obiectivele de tip formativ-educativ.  

Ca formă de învăţare din afara orelor de curs care interesează disciplina 

limba română un loc aparte îl ocupă cercurile de lectură. 

În ultimii ani am organizat periodic astfel de activități, încercând să implic cât 

mai mulți elevi, cititori pasionați sau doar cititori ocazionali. Am încercat de fiecare 

dată să trezesc interesul pentru lectură la modul general sau pentru o anumită 

carte, în particular.  

Pe 29 octombrie 2018, la Filiala „Ion Creangă” a Bibliotecii Județene „Gh. 

Asachi” Iași s-a derulat Workshop-ul de promovare a lecturii: „Titlul…un criteriu 

de selecție?” din cadrul proiectului educațional „Hoinari în lumea cărților” în 

care biblioteca publică este partener. 

Scopul acestui proiect vizează inițierea și susținerea unor campanii care 

promovează interesul tinerilor pentru 

lectură, de valorificare a activităților 

specifice din cercurilor de lectură ale 

școlilor implicate și a altor activități 

tematice în rândul elevilor.  

Workshopul a avut drept obiectiv 

principal împărtășirea unor impresii 

despre titlurile cărților care ne-au 

rămas în suflet, ne-au surprins sau ne-

au dezamăgit, ne-au amuzat sau 

intrigat. De asemenea s-a încercat 

căutarea unor răspunsuri la întrebări de tipul: Ce rol are titlul unei cărți în a vă 

provoca să o citiți? De câte ori ați ales o carte doar pentru că v-a atras titlul? etc 
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Dacă ar fi să redenumim activitatea cu titluri precum „Luni (re)creativ”, 

„Hoinari printre titluri și cărți”, „Povești cu multe titluri”, „Povești din cărți”, „Titlurile 

capătă o nouă viață” nu ar putea rezuma sau cuprinde în totalitate esența a ceea ce 

s-a desfășurat în spațiul bibliotecii. 

După o scurtă discuție despre rolul titlului, informativ și persuasiv, elevii au 

putut da exemple din experiența lor de cititor, de titluri de cărți care i-au provocat la 

lectură.  

În partea a doua a workshop-ului, au avut drept sarcină de lucru să dea o 

altă viață unor titluri de cărți, creând cu ajutorul acestora povestiri inedite, 

amuzante, originale. Ca de fiecare dată, copiii s-au întrecut în a-și depăși limitele, 

obstacolele, timiditatea. Imaginația, creativitatea, diversitatea ideilor, comunicarea 

între membrii fiecărei echipe, modul de prezentare, spiritul ludic sunt câteva 

aspecte care au fost apreciate de cadrele didactice prezente.  

Suntem convinși că fiecare elev sau adult a plecat de la acest atelier de lucru 

cu o listă de cărți care merită citite, fie pentru că a fost atras de titlu, fie pentru că a 

auzit impresii favorabile venite de la ceilalți participanți. 

O ultimă activitate de acest gen, derulată în luna martie 2019, s-a intitulat 

”Salvează o carte!”. Scenariul întâlnirii a fost dezvoltat plecând de la subiectul 

cărții Fahrenheit 415, scrisă de Ray Bradbury, cu scopul de a trezi interesul celor 

20 de elevi participanți de a citi această operă, dar și de a le facilita înțelegerea unor  

simboluri ce apar în volum  

Demersul meu a vizat mai întâi titlul cărții, analizând/observând mai multe 

variante de copertă, făcând apel la lectura anticipativă/predictivă. Elementele 

grafice au intrigat elevii, a stimulat creativitatea și imaginația lor, rezultând în final 

multiple scenarii posibile despre ceea ce se așteptau ei să întâlnească în cuprinsul 

cărții. Explicația termenului ”Fahrenheit”, ce apare în titlul volumului, făcînd apel la 

cunoștințele lor de la fizică, nu a făcut decât să adâncească misterul și să crească 

dorința elevilor de a afla și mai multe lucruri despre subiectul cărții, despre 

personajele acesteia etc.  

 Pentru a facilita înțelegerea acestei cărți, am explicat elevilor noțiunile de 

distopie și utopie. Pentru mulți dintre cititorii volumului „Darul lui Jonas”, scris 

de Lois Lowry, explicația a fost benefică, făcând astfel o oarecare legătură, 

asemănare între cele două cărți. Vizionarea 

unei scurte secvențe din filmul Fahrenheit 

451, regizat de Francois Truffaut și apărut 

în 1966, a fost elocventă pentru a oferi 

elevilor o cheie de lectură asupra 

romanului. Pentru a lua în discuție 

personajul principal, am dezbătut apoi cu 

elevii simbolurile ce apar pe insigna 

pompierilor, dar și în cuprinsul cărții: focul, 

salamandra, pasarea Phoenix, apa, oglinda 
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etc.  

 Partea a doua a activității a presupus un exercițiu de imaginație. Plecând de la 

idea cărții Fahrenheit 451, în care cărțile erau arse, elevii au fost provocați să joace 

rolul de salvatori. Prin urmare, orice carte expusă în sala în care s-a desfășurat 

activitatea putea fi salvată de la incendiu în următoarele condiții:  

a. să fi fost citită deja, iar elevul trebuia să facă dovada lecturii prin prezentarea 

cărții pe scurt,  

b. fie prin promisiunea de a citi o carte care a trezit interesul din prezentarea/ 

recomandarea făcută de către alți colegi. 

Toate cărțile „salvate” au fost așezate în „copacul lecturii”.  

Exercițiul de imaginație a stârnit interesul elevilor care s-au dovedit foarte 

inventivi în găsi motive cât mai variate de a lăsa pradă focului cât mai puține 

volume. Nu a fost decât o metodă atractivă de a atrage atenția asupra altor titluri de 

cărți, dar și pentru a mărturisi impresii personale despre lecturile proprii și despre 

experiența lor de cititori. 

Concluzii 

În contextul actual, cel al reînnoirii programelor școlare la nivel gimnazial și al 

introducerii unor manuale noi, consider că toate demersurile noastre, ale 

profesorilor de limba și literatura română, ar trebui să se înscrie în tendința actuală 

de a „revaloriza” lectura, de a o pune în centrul competențelor generale ale 

disciplinei noastre. 

În al doilea rând, stimularea interesului pentru lectură e mai mult decât o 

necesitate dacă o raportăm la realitatea contemporană, aflată sub influența 

„vitezei”, a informatizării, a digitalizării, perioadă în care cartea începe să ocupe un 

loc din ce în ce mai mic printre preocupările copiilor și adolescenților, mai ales în 

timpul lor liber.  

Va fi nevoie însă de o permanentă „re-echilibrare” a așteptărilor noastre cu 

cele ale posibililor cititori și cele ale operelor literare. Acest lucru presupune în 

primul rând o permanentă analiză și auto-analiză, o investigare a intereselor elevilor 

la început și o evaluare a pașilor parcurși, o inovare a strategiilor, o diversificare a 

metodelor etc. A avea un plan de acțiune, un program bine gândit, care să stimuleze 

interesul pentru lectură și să dezvolte competențele de lector, adecvat la realitatea 

grupului de elevi cărora te adresezi, e un element important în reușita obiectivelor 

propuse.  
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Valsul în literatură 

prof. Szakacs Nadina Maria  
Palatul Copiilor Arad 

 

Motto: „După un timp s-a furișat pe poarta inimilor noastre ființa unui vals făcut 

numai din farmec și nostalgie.” – Mihail Drumeș 

Prin sincretism, autorii au reușit să îmbine literatura și dansul, de aceea în 

literatură se regăsește adesea valsul care dă titlul celor mai celebre opere. 

Invitație la vals a lui Mihail Drumeș este o operă literară a cărei titlu face 

trimitere la momentul celor două personaje, Tudor Petrican și Mihaela Deleanu și 

este inspirat din piesa muzicală clasică a lui Wagner.  

În literatură, dansul poate fi văzut ca un pretext al declanșării acțiunii. 

Acțiunea se petrece în Bucureștiul interbelic, iar ceea ce trăiesc personajele începe 

printr-o invitație la vals la un bal al mediciniștilor: „- Îmi acordați acest dans?” 

Mai întâi, tânărul este fermecat de dansul unei poloneze, ca mai apoi să invite 

la vals acea scânteie care-l va face cel mai fericit, dar care va însemna și propriul 

sfârșit: „era vorba de o brunetă înaltă, subțire, îmbrăcată într-o rochie de mătase 

neagră... – A, L’invitation a la valse, a șoptit ea roșind brusc ca și cum ar fi spus ceva 

neîngăduit.” 

Valsul presupune un întreg ceremonial și va urmări de-a lungul acțiunii 

destinul tragic al personajelor: “nu știu ce mă durea, muzica sau dragostea?”, 

„Marile dureri nu dor de la început. Sunt mari pentru că deschid o rană care nu se 

mai vindecă.”, „Viețile a doi oameni se intersectează și apoi nu se mai dezleagă 

niciodată pentru că unul dintre ei nu vrea să renunțe...”, „Iubirile mari sunt tocmai 

acelea de care te îndoiești cel mai mult!” , „Invitația ta la vals n-a fost decât actul de 

naștere al acelei iubiri negre care sfârșește cu moarte.” 

Valsul florilor al lui Yasunari Kawabata reprezintă pasiunea obsesivă pentru 

dans. Personajele atât de complexe sunt prinse ca într-un dans al vieții în tumultul 

trăirilor și par să se sacrifice pentru actul artistic. Povestirile însumează drama unei 

familii, pasiunea pentru scris și consecințele acesteia. 

Acordă-mi acest vals al autoarei Zelda Fitzgerald prezintă povestea Alabamei 

care e fascinată de un balet al lui Stravinsky și face mari eforturi pentru a învăța să 

danseze. Personajul se remarcă printr-o voință puternică, dezinhibare și își trăiește 

viața după propriile reguli. 
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Este unicul roman terminat și publicat de autoare, un roman ce cuprinde 

multe detalii autobiografice și o surprinde pe eroina principală în căutarea 

propriului sine. Romanul ne arată zbaterea continuă a acestei femei pentru ceea ce 

vrea să găsească și peste cine calcă pentru că altcineva a călcat peste ea. 

În romanul Valsul de adio, Milan Kundera se remarcă ca romancier prin 

densitatea epicii sale și prin zugrăvirea unei lumi apuse pe care pare să o fi uitat ca 

pe una debordantă, plină de viață.  

Vals pe fire de păianjen este cartea de debut a autorului Bogdan Munteanu, 

proză scurtă ce cuprinde întâmplări cotidiene 

Titanic Vals a lui Tudor Mușatescu este una dintre cele mai reușite creații ale 

sale, o comedie care arată maturitatea autorului atât din punct de vedere al vârstei, 

cât și din punct de vedere artistic. 

Literatura este văzută uneori ca utopie, iar valsul pare că se contopește foarte 

bine în această utopie a titlurilor prezentate mai sus. Majoritatea operelor care 

invocă valsul în titlu sau tematica lor urmează un fir clasic al narațiunii, 

inconfundabil pentru fiecare autor în parte.  

 

 

 

Bibliografie: 
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Tradițional și modern în poezia lui Ștefan Augustin Doinaș 
prof. Borbely Rebeca 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

Autentica resurecţie a lirismului, după îngheţul cultural şi literar produs în 

anii obsedantului deceniu se produce, aşa cum se ştie, o dată cu Generaţia ’60, 

anticipată de Labiş şi reprezentată mai ales de Nichita Stănescu, Cezar Baltag, Ioan 

Alexandru, Marin Sorescu, Ana Blandiana, Ion Gheorghe etc.  

Poezia acestei generaţii impune valoarea estetică, aşadar frumosul ca element 

primordial al operei literare, întorcându-se către temele dintotdeauna ale lirismului, 

tratate într-o tonalitate intens subiectivă, în care ritmurile biografice ale eului se 

configurează ca replică interioară a ritmurilor existenţiale sau cosmice. Se produce 

astfel o mutaţie extrem de importantă şi fecundă sub raport valoric; mutaţia de la 

epicul festivist şi exterior la un lirism interiorizat şi de la elanurile patriotard-

dogmatice la notaţia confesivă care caută să pună în acord fiinţa intimă a 

creatorului cu stihiile. 

O viziune aparte, extrasă din experienţa generaţiei ’60, aduce literatura şi, în 

special, lirica anilor ’70, care stă sub semnul tutelar a două imperative ontopoetice: 

acela al ficţiunii, al revalorizării referenţialităţii din perspectiva ficţionalităţii şi a 

literarităţii şi, pe o altă direcţie de orientare, acela al exigenţei morale, poate mult 

mai acut resimţită şi asumată decât înainte. 

Harta neomodernismului poetic românesc este, aşadar, una de o extrem de mare 

diversitate, 

fiind alcătuită dintr-o pluralitate de voci lirice care, însă, au aderat la o viziune 

ontopoetică similară,cu fireşti nuanţări şi diferenţieri. 

Apelul la tradiţia lirică autentică, recursul la imperativul autonomiei 

esteticului, întoarcerea la poeticitate, cu alte cuvinte, dar, în acelaşi timp, şi apelul 

la o motivaţie etică subiacentă a discursului liric, toate aceste trăsături ale 

neomodernismului poetic românesc se regăsesc la aceşti poeţi ce au valorificat şi 

valorizat, deopotrivă, candoarea şi luciditatea, patosul trăirii autentice şi interogaţia 

morală de acut ecou expresiv. 

Evident, poezia neomodernistă nu poate fi înţeleasă la adevărata ei 

dimensiune dacă neglijăm rolul unor grupări ori al unor creatori ce au anunţat-o. 
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În acest context, trebuie să subliniem importanţa pe care a avut-o Cercul literar de 

la Sibiu şi Manifestul acestuia care îi formulează idealurile expresive şi estetice. 

Cercul literar de la Sibiu a reprezentat, în ambianţa literară de la sfârşitul 

celui de al doilea război mondial, momentul resurecţiei esteticului şi al cultivării 

valorilor umane şi culturale extrase din descendenţa critică maioresciană şi, 

desigur, lovinesciană.  

Se poate spune că în fiinţa literară a lui Ştefan Aug. Doinaş convieţuiesc, 

într-o armonie desăvârşită, două dimensiuni aparent distincte dar, în fapt, 

consubstanţiale, în măsura în care ele sunt rodul aceloraşi opţiuni poetice şi 

filosofice urmate cu extremă consecvenţă de-a lungul timpului; e vorba, mai întâi, 

de o riguroasă, aplicată şi, mai cu seamă, fermă conştiinţă a poeziei şi, în al doilea 

rând, de o viziune poetică, cu alt cuvânt o practică a scriiturii întru totul 

armonioasă şi  de o lămuritoare coerenţă.  

De asemenea, se poate preciza că, în poezia lui Ştefan Aug. Doinaş,subzistă 

două impulsuri complementare, o pornire de întoarcere spre tradiţie, spre resursele 

lirismului dintotdeauna şi pe de altă parte, o tentaţie a unei expresivităţi aflate sub 

zodia neomodernismului. 

Poetul, artistul în sens generic, reia marile adevăruri şi mituri ale umanităţii, 

refuzându-şi orgoliul invenţiei şi asumându-şi doar acel ingeniu oarecum exterior, 

formal, al remodelării, rescrierii, refacerii unor modele originare. Această concepţie 

despre poezie ca rezultat  al interferenţei unor texte preexistente, ca produs 

intertextual poate fi, în viziunea lui Marian Papahagi, un argument decisiv al efigiei 

ambivalente a lirismului doinaşian, alcătuit dintr-o sugestivă interferenţă a tradiţiei 

şi modernităţii. 

Pe de altă parte, în poetica lui Ştefan Augustin Doinaş corespondenţele 

 sunt cât se poate de revelatoare.  
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Textul poetic între literatură, lingvistică şi didactică 
prof. Dima Crina 

Colegiul „Csiky  Gergely”Arad 

 

Un text poetic poate fi revelator nu numai prin ce transmite, dar şi prin ce 

încearcă să ascundă. (Gavriil Stiharul) 

Textul poetic nu este o simplă enunţare a unor stări, poezia este trăirea în 

sine, este emoţia arzătoare. 

Pentru Käte Hamburger, liricul „e termenul de opoziţie al genului ficţional. 

Dacă epicul şi dramaticul sunt considerate, prin grila aristotelică, genuri mimetice, 

poezia lirică reprezintă genul nonficţional datorită faptului că este alcătuită 

din enunţuri de realitate, dar fără funcţie de reprezentare, enunţuri considerate 

autentice pentru că lasă să transpară urmele procesului de prezentare care le-a 

produs.”  Diferenţa specifică faţă de uzul comunicativ al limbajului stă în faptul că 

liricul are un „eu-origine” indeterminat, care nu poate fi identificat nici cu poetul 

însuşi, nici cu un alt subiect anume, ceea ce ascunde, de fapt, cum observă 

Genette, o poziţie de compromis în problema caracterului reprezentaţional al poeziei 

căreia i-ar fi proprie „o formă atenuată de fictivitate”. 

Textul liric are o spectru larg de abordare începând cu cea literară şi încheind 

cu cea culturală şi chiar matematică. 

Textul liric interpretat din perspectiva literaturii presupune analiza temei, 

mesajului, simbolurilor, motivelor, figurilor de stil şi nu în ultimul rând a stării 

eului liric. Această abordare oferă cititorului/elevului înţelegerea textului la  nivelul 

sensului poetic. 

De exemplu: Fragmentele din poezia lui Eminescu Odă (în metru antic): Când 

deodată tu răsărişi în cale-mi, / Suferinţă tu, dureros de dulce/ Până-n fund băui 

voluptatea morţii Ne-ndurătoare. – coborârea ca şi în Luceafărul e răspunsul la 

chemarea iubirii dureros de dulce, dar intrarea completă în nemurire se trăieşte 

prin lecţia suferinţei din iubire care aduce gustul morţii ca voluptate. Totodată, 

perpetuitatea morţii e sugerată prin act şi nu moartea ca sfârşit sau ca 

început.Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus, / Ori ca hercul înveninat de haina-i; / 

Focul meu a-l stinge nu pot cu toate / Apele mării .Atins de moarte, el seamănă 

titanilor, trăieşte moartea arzând de viu, chinuit ca Nesus. 

Pasărea Phoenix, motiv al aceluiaşi text poetic, sugerează firul subţire al 

speranţei de recâştigare a sinelui, purificat prin ardere, renaşterea iluminată de 

acest rug, de cunoaşterea de sine. 

Deschiderea largă, oferită de principiile lingvisticii integrale elaborate de 

ilustrul savant basarabean E. Coşeriu, „a favorizat apariţia în ultimii ani a mai 

multor studii ce semnalează necesitatea abordării textului literar dintr-o nouă 

perspectivă, numită în conformitate cu accepţia integralistă a termenului,tipologică, 

aceasta implicând cel puţin două aspecte care nu numai că nu pot fi ignorate, dar 

neasumarea lor poate conduce la impasuri sau chiar la erori de interpretare a 

textelor literare. Aceste aspecte sunt: 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Gavriil+Stiharul
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1. Textul (şi implicit conţinutul semantic al acestuia, sensul) trebuie înţeles ca 

manifestare a activităţii lingvistice creatoare (ca energeia), şi nu ca obiect (ergon); 

2. Finalitatea poetică trebuie înţeleasă ca distingându-se tipologic de celelalte 

finalităţi (pragmatică şi apofantică) într-un moment profund al instituirii sensului, a 

cărui finalitate intrinsecă este cea a „creaţiei de lumi” . 

Fundamentală ni se pare de aici înţelegerea sensului textual ca procesualitate, 

acest fapt antrenând în domeniul poeticii aplicate un demers reinstaurator al 

activităţii creatoare, ceea ce asigură textualităţii poetice o autonomie funcţională 

ireductibilă. 

Cercetătorul clujean Mircea Borcilă oferă patru tipuri funcţionale de poezie: 1a. 

tip poetic sintactic (poetica lui Tudor Arghezi), 1b. tip poetic asemantic-asintactic 

(poezia avangardistă) – cu finalitate plasticizantă; 2a. tip poetic semantic (simbolic-

mitic) (poetica lui Lucian Blaga), 2b. tip poetic semantico-sintactic (simbolic-

matematic) (poetica lui I. Barbu) – cu finalitate revelatoare”. 

Ţinând cont de aspectele prezentate propun exemple elocvente de analiză 

lingvistică: 

Interogația retorică propriu-zisă (IRP), în care schimbarea de construcție se 

produce între pozitiv și negativ: interogativa cu aspect pozitiv transmite informație 

semantică negativă, iar interogativa cu aspect negativ pune în valoare o afirmație 

sigură. 

Un exemplu semnificativ în acest sens sunt și următoarele versuri: Au 

prezentul nu ni-i mare? N-o să-mi dea ce o să cer? / N-o să aflu într-ai noştri vre 

un falnic juvaer? (Mihai Eminescu, Scrisoarea III) 

„În interogațiile evidențiate, autorul nu are de întrebat, nici de negat, o face 

doar formal, căci astfel se accentuează adevărul celor comunicate, acesta din urmă 

fiind sigur și neatacat. 

Aceeași dimensiune a expresivității e potențată și în poezia lui Nichita 

Stănescu Poem: 

Spune-mi, dacă te-aş prinde-ntr-o zi / şi ţi-aş săruta talpa piciorului, / nu-i aşa că 

ai şchiopăta puţin, după aceea, / de teamă să nu-mi striveşti sărutul?.. 

Interogația propriu-zisă ce a cuprins toată poezia lui Nichita Stănescu 

transmite, de fapt, emoțiile eului liric, dorința acestuia de a se convinge că încă este 

iubit și nu e dat uitării. Prin intermediul acestei  interogații retorice se exprimă mai 

puternic, mai pregnant ideile și sentimentele eului liric, beneficiind de o mai mare 

expresivitate.” 

Referindu-ne la sugestivitatea antonimelor din textele poetice menţionez fapul 

că „autorul pune în contrast şi  termeni care nu au statut de antonimie în sistem. 

Pe pămînt avem de toate / Și mai bune și mai rele / Bune, rele, / Și-

nchisori și libertate / Și-a puteași nu se poate / Și noroi și stele.  (A. Păunescu) 

Termenii din ultimul vers, noroi și stele, sînt puși în contrast nu pe baza 

sensurilor lor denotative, ci pe baza unei valori simbolice, frecvent utilizată în 

literatură. Efectul contrastului este cu atât mai mare, cu cât crește distanța 

semantică dintre cei doi termeni antitetici, prin asocieri cât mai îndrăznețe. 
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D. Matcovschi  exploatează cu multă măiestrie potențialul antonimelor, printre 

care și antonimele adjectivale alb-negru. Una din poeziile sale așa se și 

intituleaza: Alb-negru, din care  vom cita doar fragmentele ce constituie antiteza, 

contrastul.: 

Alb e văzduhul / Pe care-l respir  / Alba-i hîrtia  / Negru-i văzduhul / Pe care-l 

respir,  / Neagră-i hîrtia. 

Opoziția dintre alb și negru în această poezie este o opoziție dintre atitudini și 

sentimente contrare-doar tot coloritului vieții este redus fie la culoarea albă, fie la 

culoarea neagra. O astfel de situație vădește o maladie grea, de care dorește să se 

vindece eroul liric din poezie, ca, vindecîndu-se, să poată vedea și aprecia viața și 

mediul ambiant în culorile lor adevarate, naturale. 

Fiind exprimate prin epitete metaforice, antonimele adjectivale sporesc la 

maxim efectul contrastului, deșteptînd cititorului sentimente și emoții puternice și 

profunde. 

Folosite ca epitete în componența unor metafore simbolice, antonimele 

adjectivale construiesc antiteze de o plasticitate, sugestivitate şi emotivitate 

copleşitoare, provocînd imagini vii şi impresionante. ” 

Textul poetic în didactică contribuie esenţial la dezvoltarea capacităţii de 

interpretare, exprimare a opiniei, stimulează spontanietatea şi creativitatea, 

dezvoltă spiritul de cooperare, înţelegerea şi toleranţa faţă de opinia celorlalţi etc. 

Didactica deţine o gamă largă de metode moderne şi tradiţionale ce facilitează 

înţelegerea textului poetic din diferite perspective. 

În susţinerea ideilor prezentate sunt şi  următoarele exemple : 

Brainstormingul cu mapa de imagini stimulează fenomenul de asociaţie a 

ideilor, valorifică şi capacităţile intelectuale ale fiecărui elev, evitând blocajul de 

orice natură (cognitiv, emoţional). Procedura de aplicare a metodei respective este 

următoarea: 

– După lectura cognitivă a poeziei, se citeşte problema în faţa clasei (ex.: „Ce 

realitate descoperă / creează G. Bacovia în poezia Lacustră?”); 

– Se organizează un brainstorming oral cu toată clasa (elevii propun diverse 

variante de răspuns); 

– Se prezintă o imagine (ex.: Îngerul călător de Gustav Moreau); 

– Urmează brainstormingul individual inspirat de imagine. (Fiecare elev 

notează toate ideile ce-i apar în urma receptării imaginii, având ca reper întrebările: 

„Ce sugerează imaginea?”, „Ce idei îţi apar privind-o?”); 

O altă metodă este Jocul figurilor de stil . Procedura de aplicare a ei este 

următoarea: 

– Se propun termenii-cheie ai poeziei (ex.: poezia Iarna de V.Alecsandri: iarnă, 

nori, troiene, fulgi, plopi, întindere, sate, soare, sanie); 

– Elevii atribuie fiecărui cuvânt însuşiri, acţiuni neobişnuite, obţinând astfel 

sintagme inedite. Pentru a le facilita munca, profesorul le poate oferi următorul 

model: 
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iarna (cum este?) __________, __________, __________ . 

întindere (ce fel de?) __________, __________, __________ . 

fulgii sunt asemenea __________, __________, __________ . 

– Se discută, din perspectiva originalităţii şi a conotaţiilor, îmbinările de 

cuvinte formate („Care va impresionat mai mult şi de ce?”, „Ce semnificaţii 

comportă?”);  

O concluzie generală ce se degajă din cele ilustrate este ca textul liric 

facilitează dezvoltarea multilaterală a elevului, are un spectru larg de abordări 

diferite, poate deschide uşi valoroase de cunoaştere şi aprofundare în sensuri de 

nepătruns. 

În orice domeniu, cercetarea, înţelegerea are ca obiectiv cunoaşterea profundă. 

În sfera înţelegerii şi interpretării textului poetic, cunoaşterea înseamnă depăşirea 

plăcerii empirice provocate de lectura operei şi pătrunderea în straturile ei de 

profunzime, în vederea identificării sensurilor ascunse ale acestuia.Cercetătorul 

francez, J. Jean-Louis, menţionează: ,,Poezia intimidează: Nu îndrăzneşti să ţi-o 

apropii, pentru că nu ştii cum s-o iei.” A şti cum să iei poezia presupune a găsi căile 

de acces către centrul inimiiei. 
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Magia lecturii 
                                                                   prof.înv.primar Călin Mariana 

                                                      Şcoala Gimnazială „Iancu Rosetti’’ Roseţi, Jud. Călaraşi 

 

PROIECT DE ACTIVITATE INTERACTIVĂ 

PERIOADA: 1-15 martie 2019 

LOC DE DESFĂŞURARE: sala C.D.I.  

PARTICIPANŢI: 21 de elevii ai clasei  aII a A   

COORDONATOR: prof inv. primar CĂLIN 

MARIANA 

COLABORATOR: profesor documentarist DECU 

MARIA 

             Motivaţia alegerii acestei activităţi survine 

din experienţa didactică la clasă, unde am constatat că elevii  nu mai sunt 

interesaţi de lectură, nu mai trăiesc viaţa 

ilustrată în cărţi. Agresiunea audio-vizualului 

în domeniul informaţiilor, de multe ori facile şi 

nocive, lipsa posibilităţilor de selecţie, necesită 

găsirea unor modalităţi de atragere a elevilor 

către un univers plăcut, atractiv, relaxant, 

cum este  acela al poveştilor. 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.  

            Participarea la aceasta activitate a fost o experiență inedită, foarte apreciată 

de elevi, care au fost cu adevărat implicați. Caracterul interactiv al activităţi a fost o 

provocare și i-a determinat pe elevi să-și 

descopere aptitudini, competențe pe care poate 

nu știau că le posedă. Stimularea  interesului 

elevilor pentru lectură dus la  lărgirea ariei de 

înformaţie si s-a concretizat în activitățile 

derulate pe parcursul a două săptămâni  

oferind cele mai bune soluții pentru lărgirea 

ariei de înformaţie si apropierea elevilor de 

activitatea cu cartea. 

O experienţă foarte utilă, intensă  si cu 

potenţial foarte mare de aplicare în fiecare 

scoală. 
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    DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

Proiectul de activitate a fost desfăşurat pe peroada a două saptămani şi s-a 

desfăsurat conform următoarelor etape; 

- Vizitarea bibliotecii; 

- Familiarizarea cu modul de aşezare al 

cărţilor în bibliotecă şi prezentarea 

modului cum sunt expuse cărtile pe 

rafturi, în ordine alfabetică, pe grupe 

specifice: după vârstă, autori, utilitate, 

etc. 

- Discuţie  despre importanța cărţilor, 

despre felul cum trebuie întreținute, 

citite, împrumutate, returnate cărţile, 

etc.                   

- Programarea elevilor  pentru 

documentare. 

- Intanlirea   grupelor de elevi la bibliotecă pentru studiu ; 

 -Realizarea unei fişe de lectură cu tema ,,Personajul preferat  unde elevii desenează 

si  fac o scurtă descriere a personajului îndrăgit din cartea citită; 

- Prezentarea fişei realizate şi descrierea personajului  preferat;  

- Dramatizarea unui fragment din povestea citită 

- Activitatea a fost finalizată în clasă cu organizarea unei parade a costumelor. 

Elevii s-au costumat în personajul preferat, ales de fiecare din cartea citită. 

     La final, elevii  au  povestit  despre 

momentele frumoase pe care le-au avut în 

timpul petrecut la bibliotecă şi au fost 

încântaţi să descopere lucruri interesante 

despre personaje din poveș ti. Mulţi dintre 

ei au revenit foarte repede pentru a 

împrumuta cărţi de la bibliotecă.  

Activitatea aleasă  oferă  posibilitatea de a-i 

convinge pe elevi să devină prietenii 

cărţilor, aducându-le ca argument cuvintele 

lui Charles W. Eliot : ,,Cărţile sunt cei mai 

tăcuţi prieteni; sunt cei mai accesibili şi 

înţelepţi consilieri şi cei mai răbdători profesori”. 
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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.  

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.” 
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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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Hoinari în lumea cărților 
      prof. Aramă Gabriela 

      Școala Gimnazială Grajduri, jud. Iași 

 

 

Pe 29 octombrie 2018, la Filiala „Ion Creangă” a Bibliotecii Județene „Gh. 

Asachi” Iași s-a derulat Workshop-ul de promovare a lecturii: „Titlul…un criteriu 

de selecție?” din cadrul proiectului educațional „Hoinari în lumea cărților” în 

care biblioteca publică este partener. 

Atelierul de lucru a fost 

organizat de Gabriela 

Aramă, profesor de limba și 

literatura română la Școala 

Gimnazială Grajduri, iar 

printre participanți s-au 

numărat 30 de elevi de la 

școlile partenere în acest 

proiect: Școala „Ionel 

Teodoreanu” (coordonatorul 

proiectului: bibliotecar 

Manuela Mocanu, prof. Raluca 

Lăzărescu), Colegiul Tehnic 

„Gh. Asachi” (Oana Epure, 

bibliotecar), Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Richard Wurmbrand, 

Colegiul Național „Emil Racoviță”, Liceul Tehnologic „Petru Poni” (prof. Beatrice 

Borș), Școala Gimnazială Grajduri, județul Iași (prof. Gabriela Aramă), Școala 

Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza” (prof. Ionela Enea, bibliotecar Daniela Dorcu), 

Școala Gimnazială “Gh. I. Brătianu” și Liceul Tehnologic Economic „Virgil 

Madgearu” Iași (prof. Alexandrina Coțovanu), alături de ISJ Iași, CCD Iași, Biblioteca 

Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Librăria Cărturești Palas Iași. 

Scopul proiectului educațional „Hoinari în lumea cărților” vizează inițierea 

și susținerea unor campanii care 

promovează interesul tinerilor pentru 

lectură, de valorificare a activităților 

specifice din cercurilor de lectură ale 

școlilor implicate și a altor activități 

tematice în rândul elevilor.  

Workshopul a avut drept 

obiectiv principal împărtășirea unor 

impresii despre titlurile cărților care 

ne-au rămas în suflet, ne-au surprins 

sau ne-au dezamăgit, ne-au amuzat 

sau intrigat. De asemenea s-a 
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încercat căutarea unor răspunsuri la întrebări de tipul: Ce rol are titlul unei cărți în 

a vă provoca să o citiți? De câte ori ați ales o carte doar pentru că v-a atras titlul? 

etc 

Dacă ar fi să redenumim activitatea cu titluri precum „Luni (re)creativ”, 

„Hoinari printre titluri și cărți”, „Povești cu multe titluri”, „Povești din cărți”, „Titlurile 

capătă o nouă viață” nu ar putea rezuma sau cuprinde în totalitate esența a ceea ce 

s-a desfășurat în spațiul bibliotecii. 

După o scurtă discuție despre rolul titlului, informativ și persuasiv, elevii au 

putut da exemple din experiența lor de cititor, de titluri de cărți care i-au provocat la 

lectură.  

În partea a doua a workshop-ului, au avut drept sarcină de lucru să dea o 

altă viață unor titluri de cărți, creând cu ajutorul acestora povestiri inedite, 

amuzante, originale.  

Ca de fiecare dată, copiii s-au întrecut în a-și depăși limitele, obstacolele, 

timiditatea. Imaginația, creativitatea, diversitatea ideilor, comunicarea între 

membrii fiecărei echipe, modul de prezentare, spiritul ludic sunt câteva aspecte 

care au fost apreciate de cadrele didactice prezente.  

Suntem convinși că fiecare elev sau adult a plecat de la acest atelier de lucru 

cu o listă de cărți care merită citite, fie pentru că a fost atras de titlu, fie pentru că a 

auzit impresii favorabile venite de la ceilalți participanți. 

O ultimă activitate de acest gen, derulată în luna martie 2019, s-a intitulat 

”Salvează o carte!”. Scenariul întâlnirii a fost dezvoltat plecând de la subiectul 

cărții Fahrenheit 415, scrisă de Ray Bradbury, cu scopul de a trezi interesul celor 

20 de elevi participanți de a citi această operă, dar și 

de a le facilita înțelegerea unor  simboluri ce apar în 

volum. Pentru a realiza această activitate am folosit 

platforma digitală PREZI pentru a  crea următoarea 

prezentare 

https://prezi.com/3tbsm2hscq1z/salveaza-o-carte/.  

 Demersul meu a vizat mai întâi titlul cărții, 

analizând/observând mai multe variante de copertă, 

făcând apel la lectura anticipativă/predictivă. 

Elementele grafice au intrigat elevii, a stimulat 

creativitatea și imaginația lor, rezultând în final 

multiple scenarii posibile despre ceea ce se așteptau 

ei să întâlnească în cuprinsul cărții. Explicația 

termenului ”Fahrenheit”, ce apare în titlul volumului, făcînd apel la cunoștințele lor 

de la fizică, nu a făcut decât să adâncească misterul și să crească dorința elevilor de 

a afla și mai multe lucruri despre subiectul cărții, despre personajele acesteia etc.  

 Pentru a facilita înțelegerea acestei cărți, am explicat elevilor noțiunile de 

distopie și utopie. Pentru mulți dintre cititorii volumului ”Darul lui Jonas”, scris 

de Lois Lowry, explicația a fost benefică, făcând astfel o oarecare legătură, 

asemănare între cele două cărți. Vizionarea unei scurte secvențe din filmul 

https://prezi.com/3tbsm2hscq1z/salveaza-o-carte/
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Fahrenheit 451, regizat de Francois Truffaut și apărut în 1966, a fost elocventă 

pentru a oferi elevilor o cheie de lectură asupra romanului. Pentru a  lua în discuție 

personajul principal, am dezbătut apoi cu elevii simbolurile ce apar pe insigna 

pompierilor, dar și în cuprinsul cărții: focul, salamandra, pasarea Phoenix, apa, 

oglinda etc.  

 Partea a doua a activității a presupus un 

exercițiu de imaginație. Plecând de la idea 

cărții Fahrenheit 451, în care cărțile erau 

arse, elevii au fost provocați să joace rolul de 

salvatori. Prin urmare, orice carte expusă în 

sala în care s-a desfășurat activitatea putea fi 

salvată de la incendiu în următoarele condiții:  

a. să fi fost citită deja, iar elevul trebuia să 

facă dovada lecturii prin prezentarea 

cărții pe scurt,  

b. fie prin promisiunea de a citi o carte 

care a trezit interesul din 

prezentarea/recomandarea făcută de 

către alți colegi. 

Toate cărțile „salvate” au fost așezate în 

„copacul lecturii”.  

Exercițiul de imaginație a stârnit interesul 

elevilor care s-au dovedit foarte inventivi în găsi motive cât mai variate de a lăsa 

pradă focului cât mai puține volume.  

Nu a fost decât o metodă atractivă de a atrage atenția asupra altor titluri de cărți, 

dar și pentru a mărturisi impresii personale despre lecturile proprii și despre 

experiența lor de cititori.  
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Tabăra de creație, Mă descopăr, mă exprim, mă dezvolt! 

Locația: Valea Drăganului, Pensiunea ˶Poezii alese” 
prof. Toader Monica,  

Șcala Gimnazială „Avram Iancu”, Oradea 
 

Fiecare tabără organizată a însemnat o excelentă îmbinare între programe culturale, 

activitati în aer liber şi activitaţi creative. La finalul taberei copilul are mai mulţi prieteni, este 

mai vesel, mai comunicativ, mai puternic! De aceea implicarea elevilor într-o tabără de creaţie în 

săptămâna Şcoala Altfel este o modalitate potrivită prin care elevii vor ştii mai multe, vor fii mai 

buni.Toate acestea au fost derulate în scop 

educativ, cu rezultate benefice în 

experienţa de viaţă a copiilor participanţi.Și 

această tabără s-a dorit a fi una care în 

primul rând  care să rămână în amintirea 

școlarilor și să cuprindă activități atractive, 

recreative, educative, diverse într-un 

cuvânt spus, să fie câteva zile cu adevărat 

de școală altfel. 

În tabără, copiii vizitează obiective 

turistice, fac drumeţii, sunt iniţiati în 

tehnici de orientare în mediul înconjurator; 

sunt inițiati în desen/pictură/literatură, în 

confecţionarea de obiecte decorative etc. 

Orice tabăra are avantaje multiple dar şi rigori (adaptarea la un program comun, înviorare 

dimineaţa, efort fizic etc.).Depăşirea acestora înseamnă o mai bună adaptare a copilului la nou, 

înseamnă autocunoaştere, autodezvoltare, autodepăşire. Pentru orice copil o tabară înseamnă 

emoţie, nou, surprize, cunoastere, realizarea unor aşteptări, satisfacerea nevoilor de a-şi face 

noi prieteni. În tabără copilul are posibilitatea să-şi dezvolte abilităţile de comunicare, să se 

obișnuiască cu spiritul şi lucrul în echipă, să -şi exprime şi noi aptitudini creative. 

Tabăra organizată a urmărit  petrecerea celor patru zile într-un mediu natural, pitoresc 

(altul decât cel zilnic cotidian)  îmbinând utilul cu plăcutul. Zilnic au fost planificate activități din 

cele mai variate, atractive, utile dezvoltării personalității participanților -activități practice, 

muzicale, de dans, sport, literatură, matematică, științe, ecologie, religie,etc. În cele patru zile 

de tabără ni s-au alăturat “Prietenii veseliei” care au desfășurat jocuri specific vârstei lor și 

“Cercetașii României” care au derulat jocuri de cunoaștere, atenție, autocunoaștere și i-au 

inițiat în orientarea turistică.Tot timpul ne-am bucurat de implicarea părinților (au fost și 

însoțitori pe drum, dar și-n tabără, au transportat bagajele cu mașina la destinație, au venit în 

ultima seară la focul de tabără cu multe surprize plăcute). Această tabără a demonstrat încă o 

dată că elevii , deși doar clasa I, sunt capabili de lucruri deosebite și se descurcă foarte bine și 

singuri. Cu certitudine au devenit mai buni și știu mai multe! 

  

Obiectivele educaționale ale activităţii planificate au fost și atinse: 

 îndrumarea şi dezvoltarea înclinaţiilor individuale, a aptitudinilor şi talentelor; 

 valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui participant pentru a sprijini dezvoltarea 

armonioasă a sănătăţii şi personalităţii; 
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 lărgirea orizontului de cultură generală şi stimularea interesului pentru diferite domenii ale 

ştiinţei, artei, culturii, tehnicii; 

 educarea unor înalte calităţi moral-cetăţeneşti şi estetice;  

 integrarea în viaţa socială şi formarea unui comportament civilizat; 

 organizarea raţională a timpului liber, cât mai plăcut şi util; 

 formarea competenţelor specifice unor domenii extraşcolare şi definirea talentelor, 

aptitudinilor; 

 crearea unor abilităţi şi capacităţi necesare orientării în momentele de schimbare survenite 

în existenţa individuală şi socială; 

 completarea lacunelor activităţii instructiv-educative din cadrul strict al activităţilor şcolare 

 

Rezultatele obţinute în urma activității au fost următoarele: 

 și-au  dezvoltat  abilităţile practice şi de comunicare prin participarea la activităţile 

recreativ-educaţionale desfășurate; 

 și-au cultivat creativitatea şi încrederea în forţele proprii; 

 au realizat diverse obiecte care le-au stimulat imaginaţia (origami,colaj, hand made, etc.); 

 au fost inițiați în a se gândi la 

lucrurile din jur printr-o abordare non-

formală a economiei; 

 au petrecut 24 ore din 24 alături de 

colegii de clasă,formând un colectiv unit; 

 și-au format deprinderi de 

autogospodărire (menținerea ordinii în 

camera, îmbrăcat/dezbrăcat, igiena 

personală de dimineață și seară, etc.) 

 au avut  parte de relaxare în aerul 

curat de la munte; 

 au primit diplomă de participare, medalii, recompense variate; 

Doresc să menționez că părinții elevilor mei mi-au acordat toată încrederea în derularea unei 

astfel de activități încă de anul trecut, când erau doar clasa pregătitoare și am fost în tabără la 

Casa Bucătarului, Bălnaca, Bihor. Sunt foarte mulțumiți și abia așteaptă o nouă provocare. 

Considerăm tabăra noastră ca fiind o activitate deosebită deoarece: 

 s-a derulat pe parcursul mai multor zile (la ceea ce nu mulți se-ncumetă!) iar pentru copii 

de 6-8 ani nu deloc  ușor 

 a implicat toți elevii clasei în activități educative variate 

 a oferit relaxare, joc, distracție  în permanență 

 ne-am bucurat de susținerea părinților înainte  de tabără și pe parcursul derulării 

acesteia 

 i-am ținut zilnic la curent cu ce facem și cum ne simțim postând jurnalul taberei pe o 

rețea de socializare 

 elevii au fost puși în situații obișnuite de viață în care a trebuit să-nvețe să se descurce 

singuri 

 am avut colaboratori minunați care ne-au completat activitatea de zi cu zi am avut parte 

de copii cuminți, harnici, ascultători! 
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Rolul activităților extracurriculare în progresul elevului 
prof. Andrei Ecaterina 

Școala Gimnazială nr. 4 Râmnicu Vâlcea 

 

               

Predarea-învăţarea centrată pe elev folosită la clasă a aşezat elevul în centrul 

actului de predarea-învăţare, ceea ce a permis focusarea atenţiei pe parteneriatul 

profesor-elev. S-a realizat astfel un mediu de învăţare complex, conectându-l la 

realitatea în care trăim, oferindu-i posibilitatea să-şi definească un orizont cultural 

vast. Prin folosirea metodelor interactive diverse pe tot parcursul  unităţilor de 

învăţare, elevii interacționează   între ei, în cadrul grupului, procesând, învăţând, 

demultiplicând cunoştinţele asimilate. De asemenea, am constatat că elevii sunt mai 

receptivi la exerciţii ce implică spiritul lor competitiv, am valorificat lucrul în grup şi 

frontal prin metoda concursului între echipe sau prin folosirea tehnologiei 

informaţionale moderne de care sunt foarte mult atraşi.   

Un rol important în progresul realizat de elevi în cadrul procesului instructiv-

educativ, consider că l-au avut 

și activităţile extraşcolare şi 

extracurriculare. Prin 

concursurile, serile culturale, 

clubul de lectură, jocurile 

didactice, dramatizările 

realizate, elevii au descoperit 

plăcerea de a citi, gustul 

estetic în domeniul literaturii, 

dezvoltându-şi vocabularul şi 

imaginaţia. 

Cu ajutorul acestei 

metode am reuşit să captez 

interesul acelor elevi care nu reuşeau să obţină note mai mari la disciplina limba și 

literatura română, realizând astfel remedierea situaţiei lor la învăţătură.  

În ansamblul formelor moderne de intrucție și educație, activitățile literar-

artistice reprezintă forme complementare ale procesului de predare-învățare a limbii și 

literaturii române. 

Respectând programa și particularitățile de vârstă ale elevilor, aceste metode 

favorizează manifestarea preferințelor, preocupărilor și spiritului de inițiativă al 

elevilor. 

Am ales să prezint activitățile  cercului literar „Cu mască, fără mască”, pornind de 

la scopul și obiectivele care se realizează printr-o astfel de activitate: 

 dezvoltarea imaginației și a sensibilității artistice; 

 organizarea și folosirea rațională, utilă a timpului liber; 
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 stimularea spiritului de inițiativă; 

 realizarea unei mai bune comunicări între profesor-elev, elev-elev; 

 formarea capacităților individuale și a disponibilităților afective prin asimilarea de 

cunștințe umaniste și estetice; 

 dezvoltarea orizontului de cultură generală; 

 stimularea interesului pentru cultură și artă; 

 descoperirea și stimularea talentelor si aptitudinilor elevilor; 

 orientarea pentru pregatirea carierei; 

 cultivarea pasiunii pentru literatură, pentru teatru. 

Avantajele educației prin teatru vizeaza trei aspecte ale personalității elevilor: 

social, individual și lingvistic, urmărind să transforme elevul nu neapărat într-un mic 

actor, ci, mai ales, într-un bun spectator, insuflându-i dragoste pentru scena, pentru 

ceea ce se întâmplă în spatele scenei, respectul pentru actorie, dragostea pentru teatru. 

În lucrarea Teatrul, izvor de fantezie creatoare, autoarea Ruth Byers afirma: 

„Dramaturgia creatoare contribuie în nenumărate feluri la dezvoltarea și îmbogățirea 

cunoștințelor elevului. Începe prin a-i descătușa imaginația, a-i lărgi orizontul și a-i 

stimula simțul de observație. Il învață să fructifice în mod practic cunoștintele 

teoretice și întâmplările prin care a 

trecut. Văzându-se capabil să dea idei 

care sunt și pline de fantezie și 

folositoare, copilul capătă încredere în el 

însuși. În felul acesta devine conștient de 

forța lui creatoare.” 

Cercul nostru lietrar cuprinde elevi 

cu aptitudini pentru literatură și 

interpretare scenică, selectați din clasele 

de gimnaziu.  

Formele de activitate realizate au fost diverse: seri culturale, prezentarea vieții 

și activității unor dramaturgi români (de ex: V. Alecsandri, I. L. Caragiale, Tudor 

Mușatescu, Marin Sorescu etc.); lecturi și interpretări din opera autorului ales; 

comentarii pe text pentru a evidenția succesiunea replicilor si indicatiilor de regie; 

vizionarea unor filme și a unor piese de teatru, realizarea și interpretarea  de scenete și 

piese de teatru. 

Prin realizarea unor astfel de activități elevii își demonstrează  creativitatea și 

tot ce presupune ea: gândire, imaginație, aptitudini, talent. Totodată, elevii se 

familiarizează cu problemele specifice ale artei spectacolului teatral: regie, joc 

actoricesc, scenografie, lumină, sonorizare. 

Printre cele mai reușite scenete realizate de elevii noștri, se numără și: Un 

pedagog de școală nouă, de I. L. Caragiale, Noul director al școlii, Castravetele adaptare 

de O. Sava, Prostia omenească de I. Creangă, Vizită de I.L. Caragiale. 
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Aceste activități au fost pregătite astfel: după ce s-a ales textul pentru 

dramatizare, au fost selectați elevii 

susținând  câte o  „probă” pentru rolul 

dorit; câțiva elevi au dramatizat textul 

eliminând intervenția autorului și realizând 

succesiunea replicilor precedate de numele 

personajelor  însoțite de precizări 

referitoare la gesturi, ton, alți elevi s-au 

ocupat de amenajarea scenei și de crearea 

costumelor. 

 Aceste activități au fost pregătite, 

mai ales, în timpul zilelor din Școala Altfel, 

și prezentate la serbările școlii. 

   In concluzie, acest cerc literar este 

o forma de activitate prin care elevii iși 

dezvoltă cultura generală și interesul 

pentru cultură și artă, își manifestă 

creativitatea, își desăvârșesc educația și 

își ocupă plăcut timpul liber. 

Progresul înregistrat, faptul că elevii au îndrăgit metodele şi strategiile 

activizante îmbinate cu aceste activităţi extracurriculare au demonstrat  succesul pe 

care îl au acestea în predarea-învăţarea limbii şi literaturii române în gimnaziu.     

 

 
Bibliografie: 

Ruth, Byers, „Teatrul, izvor de fantezie creatoare”, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1970; 

Parfene, Constantin, „Litearatura în școală”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977. 
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Centenarul Marii Uniri, un examen pentru România 

prof. Daniela Găbăroi 

Școala Gimnazială Grajduri, Jud. Iași 

 

În anul  2018 am sărbătorit  Centenarul Marii Uniri un moment istoric pentru 

poporul român, cu implicații majore în istoria ulterioară a țării. Importanța acestui 

eveniment și sacrificiul soldaților români pentru realizarea acestui ideal ne fac datori să 

omagiem prin activități specifice la nivelul fiecărei școli. Prin astfel de activități, elevii 

devin părtași la istoria națională a României și prin afirmarea sentimentului patriotic, ei 

fiind purtătorii valorilor și tradițiilor românești. Spiritul național este în inima fiecărui 

român, dar cu ocazia Centenarului, sufletul român trebuie să vibreze și mai mult la 

îndeplinirea visului secular al tuturor românilor. 

Viitorii cetățeni ai țării, conducătorii de mâine, trebuie să pornească în viață cu 

fundamente morale puternice, care au la bază dragostea pentru patrie și mândria de a fi 

român. Din acest motiv, 

activitățile desfășurate de 

Cercul de Istorie din cadrul 

Școlii Gimnaziale Grajduri, Jud. 

Iași, la acest ceas aniversar au 

avut în vedere, în primul rând, 

dezvoltarea spiritului civic al 

elevilor, iar prin angrenarea lor în 

activități cu caracter divers 

(istorie, muzică, dans, teatru, desen) se urmărește, de asemenea, implementarea ideei că 

în pofida vicisitudinilor timpului, românul a luptat întotdeauna pentru idealurile sale.  

Într-o societate dominată de diversitate și globalizare, este cu atât mai 

important să ne cunoaștem originile, datinile, marile personalități ale neamului, iar acest 

moment aniversar, Centenarul Marii Uniri, ne-a oferit acest prilej. 

Proiectul Centenarul Marii Uniri, un examen pentru România s-a desfășurat în 

perioada 1 decembrie 2017 -1 decembrie 2018, iar activitățile coordonate de profesorul 

de istorie Daniela Găbăroi au fost cuprinse în primul număr al Revistei instituției școlare. 

Grupul țintă au fost  elevii și profesorii Școlii Gimnaziale Grajduri, iar instituțiile 

partenere Primăria Comunei Grajduri, Biblioteca Elena Cuza  din Comuna Grajduri și  

Muzeul Unirii din Iași. Datoria profesorului este de a-i crea elevului spațiul, conjunctura 

care să îl ajute să dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până 
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va ajunge la performanță. De aceea, activitățile propuse i-au  ajutat pe elevi să asimileze 

noi cunoștințe istorice și într-un cadru nonformal.  

La 24 ianuarie 2018 a fost sărbătorită Unirea Principatelor Române de la 1859 

(Eroul meu- modelul meu Alexandru Ioan Cuza- domnitorul vremurilor moderne) în anul 

Centenarului Marii Uniri. Activitatea a făcut parte din proiectul educativ interjudețean 

Eroul meu- modelul meu realizat în parteneriat cu Școala profesională Holboca din 

Județul Iași. 

Activitatea “Pe-al nostru steag e scris Unire” desfășurată pe 5 octombrie 2018 a 

cuprins următoarele etape:  comunicări ale elevilor cu prezentări în Power Point;  concurs 

tematic -  Marea Unire de la 1918,  expoziție cu desene și colaje de fotografii despre 

eveniment realizate de elevi și  parada portului popular. 

De asemenea, Centenarul Marii Uniri a tuturor românilor a fost  sărbătorit și prin 

teatru. Elevii noștri au aflat că Iașul și Teatrul său Național, au un loc aparte în istorie 

când vine vorba de anii premergători Marii Unirii. Orașul a fost, vreme de doi ani, 

capitala țării, aici s-au sfătuit mai marii politicii în privința deciziilor care trebuiau luate 

pentru o Românie aflată în 

război, aici s-au consumat drame 

individuale și drame colective 

cauzate de acest război. . Între 

1916 și 1918, Iașul a jucat rolul 

de capitală de război, fiind 

obligat să mențină standardele 

impuse de noul statut. Dar, așa 

cum o arată documentele vremii, 

orașul a fost copleșit de afluxul de refugiați, de boli și lipsuri materiale. Pornind de la 

aceste certitudini istorice, elevii clasei a V-a A au interpretat la 1 decembrie 2018, 

sceneta Țărilor Române înțelegând că Marea Unire de la 1918 este o cunună a istoriei 

naţionale. A strâns pe toţi românii într-o singură graniță, s-a creat o țară ce va juca un 

rol important în politica europeană interbelică. 

Putem conchide că educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de 

învățământ) își are rolul si locul bine stabilite în formarea personalității copiilor 

noștri. Educatia prin activitatile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea 

corespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, 

precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 
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Parteneriat educațional: Biblioteca, prietena copiilor 

prof. Popa Mihaela Alina 

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia 

 

Descrierea proiectului  

Proiectul educațional pe care îl propun reprezintă încercarea de a reda cărții locul 

cuvenit, de a educa școlarii în spiritual prețuirii acesteia. Cartea oferă satisfacţii 

nebănuite şi contribuie la formarea personalităţii şi comportamentului celui care o 

citeşte. Principalele texte care formează gustul pentru citit aparţin literaturii pentru 

copii, texte ce formează dragostea pentru limba maternă, gustul pentru frumos, 

sensibilitatea şi discernământul în selecţia valorilor, imaginaţia creatoare. Cu cât 

școlarul se apropie mai devreme de carte, cu atît mai durabile sunt efectele ei în ceea ce 

priveşte comunicarea comportamentului şi socializarea lui. Cartea va deveni una din 

preferinţele elevilor numai dacă vom redescoperi valenţele acestui minunat instrument 

de lucru şi-l vom pune la îndemâna lor. 

 

 Scop 

- Cunoașterea bibliotecii și a importanței acesteia 

în procesul educațional; 

-Cultivarea gustului pentru lectură, pentru 

frumos, exersarea limbajului și posibilităților de 

comunicare, prin activități în parteneriat cu 

biblioteca și cu școală;  

- Stimularea interesului pentru lectură în perioada școlarității mici. 

 

 Obiective 

- Cunoașterea de către copii a roluluibibliotecii;  

-Stimularea gustului pentru lectură, a comunicării orale, creativității; 

- Satisfacerea curiozității școlarilor față de cărți adecvate vârstei;  

-Familiarizarea cu instituțiile care fac posibilă procurarea de carte;  

-Formarea unei atitudini de responsabilitate și respect față de carte. 

 

Metode și tehnici de lucru 

 Întâlniri, vizite, dezbateri, expoziție de carte, vizionare de film, albume, ore de 

lectură,  program de desene animate, programe artistice; 
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 Grup ţintă 

- Elevii clasei a III a B de la SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SLOBOZIA ( 25 

elevi); 

- Bibliotecara școlii : BENTOIU MESALINA;  

-Director Biblioteca Județeană : BALOG ELENA; 

-Cadre didactice: coordinator proiect prof. înv .primar POPA MIHAELA ALINA;  

-Părinții elevilor clasei a III a B DE LA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX 

SLOBOZIA (25 părinți ). 

 Resursele proiectului 

 Umane : Școlari , părinţi, cadre didactice, funcţionari ai bibliotecii judeţene, ziarişti, 

etc.  

Materiale : Albume, cărți , reviste, imagini, portofolii, costume, aparate audio-vizuale, 

etc  

Spaţiale : Biblioteca judeţeană “ Ștefan Bănulescu ” Ialomița Seminarul Teologic  “ 

Sfântul Ioan Gură de Aur ”Slobozia ; 

Temporale: Anul școlar 2016-2017.  

Monitorizare  

Se respectă graficul activităţilor întocmite şi 

riguros îndrumate.  

Mediatizare: mass-media locală; 

Diseminarea proiectului  

Experiența pozitivă și rezultatele proiectului vor fi aduse la cunoștință întregii unități in 

cadrul Consiliului profesoral și a unor instituții similare, expuneri în cadrul sesiunilor de 

comunicări, simpozioane, publicații.  

Programul activităților 

1. În lumea cărţilor - scurtă prezentare a instituţiei de către reprezentantul bibliotecii –

sept. 2016  

2. Participare la “Salonul de carte”- octombrie 2016  

3. Ziua internațională a cititului împreună:  - vizită la Biblioteca Județeană “ Ștefan 

Bănulescu ” Ialomița pentru a marca această zi și a citi cu voce tare -16 februarie 2017 

4. Curiozități din lumea care ne înconjoară - explorarea unor enciclopedii, descoperirea 

informațiilor aprilie 2017 

 5.În lumea cărţilor- vizită la Biblioteca Județeană “Ștefan Bănulescu ” Ialomița – mai 

2017  

 Biblioteca clasei mele - expoziție caietele și cărțile școlarilor – iunie 2017 
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Literatura științifică 

inspector prof. Vaida Margareta 
Inspectoratul Școlar Județean Arad 

 

Lectura îți dezvoltă vocabularul, este un regim de viață potrivit pentru un 

lexic sănătos. Cu toate astea, se pare cel puțin problematic faptul că, dintre toate 

avantajele cititului, mintea multora alege să-l selecteze anume pe acesta care este 

undeva la coada clasamentului. Înainte de toate, lectura este o experiență de viață.  

Un lucru e cert: literatura este, cu siguranță, insuficientă pentru formarea 

ca om, ca cetățean, ca profesionist, ca soț, ca părinte etc.. Nu încape îndoială că e 

nevoie de o plajă largă de experiențe, de toate felurile, pentru cunoașterea lumii.  

În urma lecturii, se ajunge să se gândească diferit, empatic, matur, 

comparativ și comprehensiv. Se ajunge să se vadă viața cu ochi noi, după fiecare 

carte. De aceea, se spune că: lectura e o călătorie formatoare, un drum catalizator, 

o experiență de viață.  

Dar lectură înseamnă să se citescă și articole sau cărți care conțin literatură 

științifică. 

Este publicată o gamă enormă de literatură ştiinţifică. Revistele ştiinţifice 

comunică şi documentează rezultatele cercetărilor efectuate în universităţi şi în 

diverse alte instituţii de cercetare, care servesc ca o evidenţă arhivistică a ştiinţei. 

Literatura științifică cuprinde publicări academice conform cărora se 

raportează lucrări originale cu dovezi empirice și teoretice, din 

științele naturii sau științele sociale sau alt domeniu academic, adesea apreciate 

prescurtat ca literatură.  

Publicarea academică este procesul contribuirii cu rezultatele cercetărilor 

unei persoane la literatura de specialitate, ceea ce necesită adesea un proces de 

peer-review. 

Literatura științifică poate include următoarele tipuri de publicații: 

 articole științifice publicate într-o revistă științifică; 

 brevete specializate pentru știință și tehnologie (de exemplu brevet de 

invenție biologică și brevet chimic); 

 carte scrisă în întregime de către un singur autor sau un număr mic de 

co-autori; 

 volum editat, în cazul în care fiecare capitol este responsabilitatea unui 

alt autor sau set de autori, în timp ce editorul este responsabil pentru 

determinarea domeniului de aplicare al proiectului, precum și asigurarea coerenței 

stilului și a conținutului; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Publica%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teorie
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tiin%C8%9Bele_naturii
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tiin%C8%9Be_sociale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Revist%C4%83_%C8%99tiin%C8%9Bific%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Brevet&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Brevet_de_inven%C8%9Bie_biologic%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Brevet_de_inven%C8%9Bie_biologic%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Brevet_chimic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Autor
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Volum_editat&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Capitol_(carte)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Editare&action=edit&redlink=1
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 referate la conferințe academice; 

 rapoarte guvernamentale cum ar fi de exemplu o investigație medico-

legală efectuată de către o agenție guvernamentală; 

 publicații științifice prin World Wide Web; 

 memoriu tehnic, broșură sau referat emise de către cercetători 

individuali sau organizații de cercetare din proprie inițiativă; acestea sunt uneori 

organizate într-o serie publicată; 

 bloguri științifice și forumuri de știință. 

Literatura de popularizare a științei (sau știința popularizată) este un gen 

literar aflat la granița dintre știință și literatură. Considerat de criticii literari ca 

nefiind literatură și ignorat de majoritatea oamenilor de știință, acest tip de 

literatură este de o importanță covârșitoare pentru asigurarea unui contact cu 

știința publicului larg, în speciala copiilor. 

De multe ori literatura de popularizare a științei, în special cea adresată 

copiilor, îmbracă forme narative, prezentând subiectul sub forma unor povestiri cu 

un caracter umoristic, capabile să atragă și să stimuleze atenția cititorului sau se 

prezintă sub forma unui documentar istoric sau sub formă de biografie, îmbinând 

informațiile științifice cu cele din viața descoperitorilor sau cu detalii comice despre 

modul cum a avut loc descpoperirea. 

Domeniile științifice cele mai reprezentate în cărțile publicate în România au 

fost chimia, biologia, biochimia și domeniile înrudite cu acestea. 

 

Bibliografie: 

 Sfetcu Nicolae, Știința - Filosifia științei, Publicat de MultiMedia Publishing, 

Drobeta Turnu Severin, 2018; 
 https://hyperliteratura.ro/citit-personalitate/; 

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Literatură_Științifică; 

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Literatură_de_popularizare_a_Științei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Conferin%C8%9B%C4%83_academic%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Guvern
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Investiga%C8%9Bie_medico-legal%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Investiga%C8%9Bie_medico-legal%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Memoriu_tehnic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bro%C8%99ur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Referat&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Blog
https://ro.wikipedia.org/wiki/Literatur%C4%83
https://hyperliteratura.ro/citit-personalitate/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Literatur%C4%83_%C8%99tiin%C8%9Bific%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Literatur%C4%83_de_popularizare_a_%C8%99tiin%C8%9Bei


În lumea cărţilor, nr.9                                                                                  prof. coordonator Kuschausen Cristina 
An şcolar 2018/2019  
 

38 
 

Comunicarea  virtuală  şi  psihologia  ei      -    proxemitatea 

virtuală, un spaţiu psihologic transcendent 
prof. Sebastian Uzun,  

Liceul Teoretic ˮMihai Veliciuˮ Chișineu-Criș 
  

Odată cu evoluţia tehnologică a computerilor, a conectării lor în reţea şi a  

fondării Internet-ului, a luat naştere o noua dimensiune a experienţei umane, 

comunicarea virtuală, comunicarea în/prin spaţiul cibernetic. 

 Termenul „cyberspace” a fost atât de des citat, încât a devenit un concept 

arhicunoscut şi comercializat. În momentul în care păşesc în spaţiul virtual, 

utilizatorii resimt adesea, în mod conştient sau inconştient, faptul că intră într-un 

spaţiu presărat cu oportunităţi şi o vastă diversitate de semnificaţii şi scopuri. 

Majoritatea utilizatorilor descriu experienţa în termenii unei „călătorii” cu destinaţie 

precisă, prin metafore spaţiale precum: domenii, camere, comune în articularea 

activităţilor online. 

 La un nivel psihologic mult mai profund, utilizatorii aseamănă PC-ul cu o 

extensie a propriei conştiinţe şi personalităţi, o oglindă de reflexie a stilului 

personal, atitudinilor şi intereselor.  

 Calităţile psihologice ale cyberspace-ului sunt determinate de partea de 

hardware şi software a PC-urilor şi de caracteristicile aplicaţiilor online. Un 

administrator de sine deţine puterea de a te deconecta  de pe un canal, de a  

desincroniza conversaţia în cadrul unui grup de discuţii,  de a dezactiva căsuţa 

poştei electronice, poate trimite mesaje sau newsletter întregului grup  sau doar 

unui singur membru. Totalitatea acestor factori are un împact asupra amprentei 

psihologice a utilizatorului acelui spaţiu, spaţiu care nu este altceva decât o colecţie 

de algoritmi de parcurgere a unor etape, structuri de date sau programe, cod care 

stă la baza infrastructurală a Internet-ului. 

 Evoluţia tehnologiei comunicaţionale atrage cu sine şi dezvoltarea aspectelor 

psihologice ale cyberspace-ului. Se permite astfel o comunicare vizuală şi auditivă 

mult mai complexă. Putem defini psihologia spaţiului virtual drept spaţiul 

comportamentului uman în mediul virtual, alcătuit din computer şi conexiunea 

Internet.  

 Realitatea virtuală este un sistem integrat care funcţionează în baza unui 

computer, care simulează activităţi derulate în mod curent în realitate. Realitatea 

virtuală utilizează sunete şi imagini tridimensionale generate de computer pentru a 

crea un mediu ireal, în care utilizatorul participă şi interacţionează cu alte persoane 

sau obiecte. Cyberspace-ul este o recreare a gândurilor şi imaginilor mentale, 

asemanător felului în care un artist transpune viziunea sa mentală în realitate, prin 

intermediul materialelor: lemn, sunet, culoare etc. 

 Cyberspace-ul deţine caracteristici de stocare informaţională de gen 

memorativ, motiv pentru care sistemele computaţionale sunt adesea asemănate 

creierului uman, datorită capacităţii de stocare şi redare a informaţiei. Creierul nu 
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este doar o componentă a corpului uman, ci este sediul proceselor superioare ca 

memoria, raţiunea şi sentimentele. 

 Acest mijloc de comunicare induce schimbări în modul de gândire şi de 

percepere a lumii, în modul de raportare la realitatea înconjuratoare, în 

comportamentul oamenilor. Fiind un mediu interactiv, accesarea şi folosirea 

informaţiilor se face în funcţie de acest context. 

 Comunicarea virtuală se bazează pe „hypertext”.  Această nouă dezvoltare 

tehnologică a dat naştere unei abordări cu totul evoluţioniste prezentării 

materialelor de comunicare educaţională tradiţională: cursuri, seminarii, temele, 

examenele şi feed-back-ul acestora. Hypertextul este util deoarece poate fi aplicat 

totalităţii obiectelor multimedia, care se încadrează în categoria informaţională, 

îmbinând imaginile (video) cu înregistrările audio şi cu microinformaţia. 

 Tehnologia Hypertext a creat un mediu masiv, universal acceptat şi original 

de schimb informaţional, cunoscut în cyberspace sau în realitatea virtuală. 

 Cyberspace – ul, asemeni cogniţiei umane, nu este caracterizat de un spaţiu 

fizic ci de unul virtual, fără volum, perimetru sau masă. Dispoziţiile afective sau 

inspiraţia există, dar nu pot fi studiate cu ajutorul microscopului sau subordonate 

legilor fizive, la fel cum faptul de a medita nu epuizează niciodată rezervorul 

cognitiv uman.  

 Similar, realitatea virtuală nu este caracterizată prin dimensiune sau spaţiu. 

Creierul este structura materială prin care cogniţia îşi desfăşoară procesele şi 

funcţiile mentale operând cu obiectele realităţii, iar hard-disk-ul este structura 

materială care pune la dispoziţie utilizarea şi navigarea în interiorul cyberspace-

ului. Realitatea virtuală există datorită interacţiunii – frecvenţă de utilizare, 

direcţionare informaţională şi tip.  

 Cyberspace – ul este asemănător mentalului din perspectiva a două mari 

principii: interacţiunea şi organizarea. Conţinutul este structurat în baza 

interacţiunilor mentale conceptuale, acesta fiind motivul pentru care cogniţia 

structurează toate tranzacţiile prin intermediul categorizărilor. În mod asemănător, 

cyberspace – ul este alcătuit în baza unor topici, porţi de acces şi link-uri spre 

acestea. Topicile alcătuiesc zone de acţiune. Pot concluziona spunând că 

cyberspace – ul este expresia gândirii de grup, a mentalului comun, sau mai 

profund al inconştientului colectiv.  

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Herlo Dorin, (2004) – Asupra curriculumu-ului educaţional, Editura Universităţii „Aurel 
Vlaicu”, Arad. 

2. Ilica Anton, Herlo Dorin, (2006) – Comunicarea în educaţie, Editura Universităţii „Aurel 
Vlaicu”, Arad. 

3. Ionescu Gh. Gheorghe (2004) – Managementul, Editura Concordia. 
4. Ionescu  M., (2000) – Demersuri creative şi tipice în învăţare, Tipografia Universităţii 

Clujeană, Cluj – Napoca. 
5. Pânişoară, I.O., (2003) – Comunicarea eficientă. Metode de comunicare educaţională, Ed. 

Polirom, Iaşi. 
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La lecture littéraire 

Professeur Mihet Adina 

                Lycée Sportif Arad 

 

Il est intéressant et très utile d’intégrer la 

lecture en classe de FLE. Il y a différentes raisons 

à l’exploiter. L’exploitation de la lecture pour 

l’enseignement de la civilisation peut comporter 

sur une œuvre qui a comme sujet ou comme 

cadre un fait de société ou l’histoire; ou fiction 

s’appuyant sur des réalités. On ne doit pas 

confondre: littérature, civilisation ou histoire. La 

lecture du texte ne découle pas d’une 

transposition systématique d’une langue dans 

l’autre. Par exemple la traduction de chaque mot 

d’un texte ne suffit pas pour l’apprenant à 

comprendre le texte; c’est le lecteur qui détermine 

le sens exact. La lecture est un moyen d’accès à la culture dans sa 

conception élargie: arts, littérature, civilisation, médias. Vouloir montrer aux 

apprenants un réel dispositif de lecture qu’ils ne posséderaient pas déjà dans 

leur culture maternelle revient à intensifier l’apprentissage de la langue 

étrangère par celui de techniques d’analyse. 

Les objectifs « culturels » consistent en une initiation ou un 

élargissement de la « connaissance de la France » 

et de sa culture: « Si ça ne s’arrête pas à 

uniquement des cours de… compréhension, 

vocabulaire etc., on peut toujours faire une 

initiation à la civilisation française… à la culture 

française…. Montrer qu’il y a tel courant dans la 

littérature… ».1 

« L’introduction des textes littéraires dans 

l’enseignement des langues étrangères pour les 

débutants permet aux apprenants une rencontre 

unique, un dialogue interculturel. On le comprend, 

dans le cadre d’éducation, en tant que l’expérience 

vécue de l’apprenant, une rencontre du lecteur 

avec une œuvre d’art ».2 Quelques arguments pour utiliser la littérature dans 

la classe de FLE sont: la littérature montre de manière intéressante l’univers 

                                                             
1 Lenicova, Les textes littéraires, 2005, p. 14 
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français; elle transmet la réalité indirectement; les textes littéraires 

dynamisent et en même temps détendent; elle permet aux apprenants de 

s’identifier ou se différencier avec le texte; développe leur créativité; invite les 

apprenants à la tolérance et à l’ouverture d’esprit, en développant le principe 

interculturel; la majorité des apprenants  n’a pas la 

possibilité de visiter la France et d’avoir contact 

direct avec la vie et la  culture, donc ils peuvent 

prendre contact indirectement à l’aide des médias, 

donc la littérature. En choisissant des morceaux ou 

des syntagmes exemplaires, la littérature fournit 

l’essentiel des matériaux et des outils, des supports 

et des modes de traitement en permettant 

l’apprentissage. Apprendre la langue française 

apparaȋt comme une manière d’accroȋtre un capital 

culturel de références littéraires. Dans les textes 

littéraires le contexte socioculturel est très 

important pour la compréhension de l’univers 

culturel. Par exemple une personne, une institution ou même un mot 

inconnu par les apprenants peuvent mener à des problèmes de 

compréhension; mais c’est une opportunité pour les élucider.  L’avantage 

c’est le fait que les apprenants apprennent spontanément les singularités de 

l’univers français et les retiennent plus rapidement parce qu’elles sont liées à 

un contexte concret.  

En conclusion, la lecture littéraire reste un moyen efficace et motivant 

d’accéder à des connaissances spécifiques de culture et civilisation 

françaises. Malgré l’extension de plus en plus évidente de l’internet et de la 

télévision, la lecture demeure la plus riche source d’informations 

scientifiques et culturelles. Lire signifie pour l’apprenant accéder à l’univers 

français et francophone par la découverte des grands auteurs, des réalités 

spécifiques à l’espace français. De plus la lecture mène à une certaine 

sensibilisation envers les valeurs spirituelles françaises, à un enrichissement 

culturel, à l’assouplissement de la pensée.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                
2 Idem, p. 15  
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Gândurile lecturiașilor 
Concurs Județean de creație literară „Lectura în secolul XXI”, 

ediția I 
prof. Szakacs Nadina Maria 

Palatul Copiilor Arad 
 

Palatul Copiilor Arad a organizat în luna iunie 2019 prima ediție a 

Concursului Județean de creație literară „Lectura în secolul XXI”, o activitate 

menită să încurajeze lectura și formarea deprinderilor de lectură și înțelegere a unui 

text, de exprimare a unor opinii după lecturarea textelor. 

Participarea directă a concurenților s-a desfășurat în luna iunie 2019, în Sala 

Festivă a Palatului Copiilor. Concursul s-a desfășurat cu participare directă și 

indirectă.  

Această ediție s-a dovedit un succes din punctul de vedere al impactului pe 

care l-a avut în rândul elevilor și profesorilor coordonatori din palatele și școlile din 

județ. 

Au fost 42 participanți la etapa directă, 43 de lucrări (o elevă a participat la 

două secțiuni), 35 participanți la etapa directă, iar coordonatorii în număr de 17.  

Palate, școli participante la concurs: Palatul Copiilor Arad, Școala Gimnazială 

„Caius Iacob” - Arad, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” - Arad, Școala 

Gimnazială „Sabin Mânuilă” – Sâmbăteni, Colegiul Național „Vasile Goldiș” - Arad, 

Liceul cu Program Sportiv – Arad, Școala Gimnazială „Ștefan Bozian” - Șeitin, Școala 

Gimnazială „Pavel Covaci” – Macea, Școala Gimnazială Iratoșu, Școala Gimnazială 

„Pater Godo Mihaly” – Dorobanți, Liceul „Ioan Buteanu” – Gurahonț. 

Bugetul alocat concursului a fost din resurse proprii, iar Biblioteca Județeană 

„A. D. Xenopol” din Arad a oferit cărți și semne de carte tuturor copiilor. Concurenții 

au fost răsplătiți cu premiul I, II, III și mențiuni.  

Despre lectură din lucrările copiilor: 

 În fiecare minut al lecturii eram curios să văd ce se întâmplă […] Eu citeam 

cu mare curiozitate cartea care mi-a câștigat interesul. – Lucas, clasa a IV-a 

 M-am gândit să iau cartea și să citesc puțin. Am început să citesc și era 

foarte interesantă […] Următoarea zi am citit în toate pauzele și am citit chiar și la 

antrenament. Când am venit acasă, am citit și m-am culcat. – Ionuț, clasa a IV-a 

 Am început să citesc. Scrisul era interesant și uneori puțin încurcat, dar asta 

nu m-a oprit din a citi. […] În diminețile de școală îmi făceam timp să citesc. Citeam și 

în drum spre școală. În pauze nu mă puteam dezlipi de carte. – Maia, clasa a IV-a 

 Paginile unei cărți au ceva magic: te atrag, te ademenesc, te invită pe 

nesimțite în lumea lor. Citești, citești și ajungi pe alte tărâmuri, încât greu te desprinzi 

din vraja lor… - Luca, clasa a V-a 
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 Îmi place foarte mult să citesc, dar mai ales să-mi citească mama. Încă de 

mic așteptam cu nerăbdare sosirea serii pentru a mă lăsa purtat în lumea poveștilor. 

Cartea este foarte important în viața unui om. Atunci când citim o carte ne îmbogățim 

vocabularul. Chiar dacă are o copertă care nu ne atrage, între paginile sale poate fi 

ascunsă cea mai mare taină a lumii. – Denis, clasa a II-a 

 Pentru mine, cartea înseamnă o mare fericire. [...] eu am citit multe povești 

frumoase și din fiecare carte am învățat ceva. – Roberto, clasa a II-a 

 Cartea este o sursă pentru a afla lucruri noi și oferă răspunsuri întrebărilor 

noastre [...] Fiecare carte pe care o citesc îmi dezvoltă vocabularul și imaginația. – 

Maria, clasa a II-a 

 Fiecare om își găsește la un moment dat o carte care îi marchează viața, care 

îl fcae să privească lucrurile diferit, o carte pe care ar putea să o recitească la 

nesfârșit. Cred că acest lucru înseamnă să iubești o carte. – Alecsia, clasa a VI-a 

 Cărțile sunt profunzimea totală a ființei. Cărțile se descoperă nouă, ne 

îmbrățișează. Cărțile ne învață să fim oameni. – Jessica, clasa a VIII-a 

 Singurul lucru care îi frânge inima este că în tot satul ei nu există o 

bibliotecă, iar părinții săi sunt prea săraci pentru a-i achiziționa o carte. – Andreea, 

clasa a IV-a 

 Toți cititorii au o carte de care s-au atașat, deoarece simt că au ceva de 

învățat din ea. Cartea mea preferată este să nu spui niciodată pentru totdeauna de 

Jennifer L. Armentront deoarece în spatele coperții viu colorate se află o poveste 

emoționantă despre o adolescentă adoptată care ascunde în sufletul său temeri pe 

care reușește într-un final să le depășească. – Erika, clasa a VIII-a 

 Cărțile și învățăturile lor sunt adevărații profesori. Ele ne colorează viața de 

zi cu zi. – Marcell, clasa a VII-a 

 Citiți cărți pentru că ele vă dezvoltă imaginația și vocabularul. Prin 

intermediul lor găsiți prieteni adevărați. Aveți grijă de cărți! – Maya, clasa a V-a 

 Pe mine m-a emoționat narațiunea La vulturi! de Gala Galaction deoarece 

am înțeles ce greu le-a fost oamenilor sub stăpânire străină, ce puternică a fost 

dragostea Agripinei pentru copiii ei. – Ionela, clasa a V- a 
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Icoana sufletului de copil e poezia 

prof. Szakacs Nadina Maria 

Palatul Copiilor Arad 

 

Eleva Balint Melisa de la Palatul Copiilor Arad a participat la Concursul 

Național “Icoana sufletului de copil”, secțiunea creație literară cu o lucrare originală 

care i-a adus premiul II. Lucrările au fost jurizate la Palatul Copiilor Alba Iulia, iar 

eleva a fost coordonată de prof.  Szakacs Nadina Maria, coord. Cercului de cultură 

și civilizație românească. Redăm mai jos lucrarea câștigătoare: 

Românie, Ţară Dragă 

Am un suflet de român 

Sunt şi eu un copil bun 

Şi-aş dori tuturor să spun 

Câteva cuvinte acum. 

 

Dragi români, nu mai fiţi trişti 

Să îi lăsăm pe artişti 

Viaţa frumoasă s-o facă 

Românie, Ţară Dragă. 

 

Suflet de copil acum, 

Tot aşa vreau să rămân 

Şi să lupt mereu în toate 

Pentru ce înseamnă dreptate. 
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TU! 

elevă: Melinda Moștior, clasa a XII-a 

Cercul de cultură și civilizație românească 

Cenaclul literar „Cuvinte magice” 

prof. coordonator Szakacs Nadina Maria 

 

Îţi scriu din nou cu aceeaşi disperare. 

Aştept, aştept şi tot aştept 

Dar nimic. 
Nimic nu mai pot face 

Dar să fim sinceri, când am putut vreodată? 

Mă lupt zi de zi cu mine, 
Şi nu reuşesc să ajung niciunde. 

Te visez noapte de noapte, zi de zi 

Şitotuşi mâinile parcă-mi sunt încătuşate. 

Sunt legată 
De o viaţă plină de dureri, chinuri, trecut. 

Sunt legată de tine. 

Vreau să pot schimba ceva 
Vreau să pot da timpul cu mult înapoi, 

Îmi doresc să îţi pot oferi viaţa mult visată 

Şitotuşi 
Simt că nu mai pot face nimic bun. 

De ce nu mă laşi să te ajut? 

Te simt!.. 
Eşti cu mine în fiecare secundă din viaţa mea 

Dar tot nu mă laşi să mă apropii de tine. 

Ştiu că iubirea cu sila nu se poate 

Deşi, 
Ştii că nu mă pot opri. 

Vreau doar să ştiu când? 

Când mă vei lăsa să te iubesc aşa cum vreau eu să te iubesc? 
Când mă vei lăsa să te simt aproape cu totul? 

Te rog... 

Ştiu că te doare la fel cum mă doare pe mine 
Sau poate mai mult. 

Chiar dacă mă ignori ca să îmi fie mie bine, 

De ce nu vrei să înţelegi că te vreau lângă mine? 
Mă cert cu tine, cu mine, cu noi.. 

Crede-mă... 

Te vreau înapoi!.. 
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Melancolie 

elevă: Melinda Moștior, clasa a XII-a 

Cercul de cultură și civilizație românească 

Cenaclul literar „Cuvinte magice” 

prof. coordonator Szakacs Nadina Maria 

 

Aș vrea să îți spun atât de multe. 

Să-ți pot spune cât de mult mi-ai lipsit, 

Schițând un zâmbet ca două muze mute 

Ce-au lăsat în urmă un drum risipit. 

 

Acum scriu totul cu-un pix pe-o foaie, 

Și-mi amintesc de cuvintele ce ne-au unit. 

Dar tu m-ai lăsat să zac în ploaie 

Când timpul aievea se zvârcolea pripit. 

 

Obișnuiam să adorm în brațele tale 

Să-ți privesc chipul strălucind de fericire. 

Dar distanța dintre noi s-a făcut prea mare, 

Formând în umbră un râu cu dezamăgire. 

 

Inima îmi seacă cu fiecare secundă de ezitare. 

Un sunet lin se mai aude de la a ta plecare, 

O dragoste pierdută, suflată de vânt în zare 

Aduce finalul poveștii fără a mea aprobare. 
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De ce e atât de greu? 

elevă: Melinda Moștior, clasa a XII-a 

Cercul de cultură și civilizație românească 

Cenaclul literar „Cuvinte magice” 

prof. coordonator Szakacs Nadina Maria 

 

Vorbim o secundă iar după ne oprim 

Înghițim în sec doar când ne privim. 

Distanța dintre noi e ca un venin 

Ce-și spune cuvântul doar când clipim. 

 

De ce atât de greu să ne topim? 

Să lăsăm sufletul să vorbească pentru noi 

Mintea ușor să o golim, 

Ca să putem să devenim doi. 

 

Încă aștept un semn de la tine 

Să știu că pot să fac un pas spre noi, 

Iar la final dacă totul va fi bine 

Nu voi mai da nicicând înapoi. 
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Schimbarea 

elevă: Melinda Moștior, clasa a XII-a 

Cercul de cultură și civilizație românească 

Cenaclul literar „Cuvinte magice” 

prof. coordonator Szakacs Nadina Maria 

Mă uit în oglinda vieții ce-a trecut, 

Și observ o fetiță blondă cu părul scurt. 

Încerc să mă apropii cât mai mult de ea, 

Dar alunec și cad în gol prin oglinda mea. 

 

 În timp ce tot cad și iarăși cad în gol, 

 Pe lângă mine trecuse un sunet domol. 

 Era o voce ce nu o mai auzeam de mult, 

 Acea voce pe care ardeam s-o ascult. 

 

 Închid ochii ca să-mi recreez, 

 Acele momente la care doar visez. 

 Să-mi revăd persoane dragi pe care le-am pierdut 

 În viscolul inimii mele de care nu mai ascult. 

 

 În mintea mea schimbând câte-un decor 

 Nu am realizat când am ajuns la sol. 

 Deschid ochii, iar cu privirea fac un mic ocol, 

  În umbră răsunând un fel de sonor. 

 

  Mă ridic și pășesc cu pași mărunți 

  Spre ceva ce par a fi munți. 

  Dar nu apuc să mă apropii destul, 

  Căci în urma mea apăru un "altul". 

 

  Tresar ușor vizibil, cu o teamă-n suflet, 

  Și mă-ntreb oare, "de ce se ascunde?" 

  Într-un final reușesc să-mi dau seama 

  Că este o "Ea", exact fata din oglinda mea. 

 

 Mă așez în genunchi și-i arăt că e bine, 

 Ca să prindă curaj de-a se apropia de mine. 

  Îmi așează mânuța ei mică și firavă pe-obraz, 

  Iar într-o singură mângâiere îmi spune " Bun rămas". 
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"Ea" sunt de fapt eu, în versiune mai mică, 

 Ce nu știa de cuvintele griji și frică. 

 Privirea ei ce era ațintită pe mine, 

 Voia doar să se asigure că acum sunt bine. 

 

O strâng în brațe cât pot de tare 

Și încerc să nu plâng, la fel ca un om mare. 

O singură lacrimă reușește să scape printre zidul meu, 

Când ea îmi șoptise că va fii în umbra mea mereu. 

 

Acum la despărțire se retrage încet în colțul întunecat, 

Așteptând să ajung de unde am plecat. 

Întinde palmele și bate ușor de două ori, 

Iar eu mă trezesc pe canapea în zori. 

 

Alerg către oglindă și privesc din nou în ea, 

Dar niciun semn, totul fusese în imaginația mea. 

Îmi ating reflexia și-mi recit plăpând 

Un cântec de leagăn ce-l credeam pierdut. 

 

Când într-un colț al oglinzii un ciob îmi atrase atenția 

Cu un mesaj pentru mine ce spune așa, 

"Nu a fost un vis, a fost totul real 

Tu doar continuă-ți viața și creează-i un final." 
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Rătăcită printre frunze 

elevă: Melinda Moștior, clasa a XII-a 

Cercul de cultură și civilizație românească 

Cenaclul literar „Cuvinte magice” 

prof. coordonator Szakacs Nadina Maria 

 

Şi stau la răscruce de drum 

Aşteptând momentul oportun. 

Sunt rătăcită printre frunzele de la miază zi, 

Nerăbdătoare fiind ca tu să vii. 

 

O tornadă de sentimente îmi dau târcoale 

Încercând din greu să mă doboare. 

Inima mi-e frântă şi am halucinaţii, 

Jucându-mi feste cu mii de senzaţii. 

 

Aş merge până-n infinit şi mai departe, 

Lăsând în urmă vorbele deşarte. 

Doar cu speranţa ca într-o zi 

Sufletele noastre a se-ntâlni. 

 

O iubire fără spini rar întâlneşti, 

Şi totuşi, vreau să cred că vrei să mă găseşti. 

Departe de limite şi ură 

Precum doi nebuni, ce caută lumină într-o cameră obscură. 
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Ursuleţul Martinică 

elevă: Carpine Maria, clasa a IV-a 

Palatul Copiilor Arad 

prof. coordonator Szakacs Nadina Maria 

 

 

Ursuleţul Martinică 

Pică jos şi se ridică 

Este foarte amuzant, 

Dar la tablă e ciudat. 

 

Îl întreabă profesoara: 

- Martinică, unde-i tema? 

Am uitat-o în rucsac, 

În codiţe de bumbac. 
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Ursuleţul Martinică 

elev: Grad Darius, clasa a II-a 

Palatul Copiilor Arad 

prof. coordonator Szakacs Nadina Maria 

 

 

Ursuleţul Martinică 

Frumos şi gălăgios 

s-a dus la tigrişorul arătos 

şi l-a întrebat frumos:  

 

- Ai vreun prieten gălăgios? 

- Da, el este şi frumos! 

- Cine e acel prietenuţ? 

- Eşti tu, ursuleţ prostuţ! 

 

Atunci ursuleţul nostru 

A zâmbit, a chicotit, 

Mândru s-a rostogolit. 
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Martinel, ursuleţul vesel 

elevă: Irimia Andreea, clasa a III-a 

Palatul Copiilor Arad 

prof. coordonator Szakacs Nadina Maria 

 

 

 

Martinel e vesel 

Să vedem ce-a păţit el: 

Ca un copil răzvrătit 

s-a jucat şi s-a lovit. 

 

La şcoală doar s-a prostit 

Şi de râs s-a tăvălit, 

Nu învaţă mai deloc 

E un urs năzdrăvan 

Şi e şi puţin golan. 
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Ursuleţul leneş 

elevă: Sandu Cristina, clasa a II-a 

Palatul Copiilor Arad 

prof. coordonator Szakacs Nadina Maria 

 

 

 

Un ursuleţ mâncăcios 

Stă în două labe 

Şi e prietenos. 

 

Când am vrut să mă apropii 

El s-a îndreptat spre miere 

Şi-a şoptit în grabă: 

Ce mare plăcere! 

 

Nu e harnic, 

Mai mult stă 

Ursuleţul leneş 

E prietenul meu 

Şi îl voi iubi mereu. 
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Ursuleţul Martinică 

elevă: Şeşureac Natalia, clasa a IV-a 

Palatul Copiilor Arad 

prof. coordonator Szakacs Nadina Maria 

 

 

Ursuleţul cel frumos 

Este foarte arătos. 

Mama într-o zi i-a zis: 

- Martinică, ce-ai păţit? 

- Mamă, cred că m-am prostit! 

 

O fată a agăţat 

Ce pe el l-a refuzat. 

De atunci şi-a spus în minte: 

- Vreau să fiu băiat cuminte! 

 

Însă el n-a învăţat 

Lecţia despre agăţat 

Şi l-am botezat îndată: 

Ursuleţul Martinică 

Care nu are gagică. 

 

 

 

 



În lumea cărţilor, nr.9                                                                                  prof. coordonator Kuschausen Cristina 
An şcolar 2018/2019  
 

56 
 

 

 

 

România 

elev: Micloş Cristian 

Clasa: a VII-a, Palatul Copiilor Arad 

prof. coordonator Szakacs Nadina Maria 

 

 

România, ţara mea eşti 

Tu pe mine să mă creşti 

Pe steag ai trei culori frumoase 

Ele sunt cele mai gingaşe. 

 

Eu te iubesc pe tine, 

Cred că şi tu pe mine. 

Din vremuri de mult trecute 

Suntem un neam de frunte, 

Stăpâni pe acest pământ 

Să îl apărăm că-i sfânt. 
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Ursuleţul Martinică 

elev: Oarcea Răzvan, clasa a III-a 

Palatul Copiilor Arad 

prof. coordonator. Szakacs Nadina Maria 

 

 

  

Ursuleţul Martinică 

Atât de neastâmpărat 

A atentat azi-noapte 

La stupii din al meu sat. 

 

Nu l-a prins poliţia 

De data aceasta, 

Nişte săteni 

Mi l-au certat 

Şi cu asta basta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



În lumea cărţilor, nr.9                                                                                  prof. coordonator Kuschausen Cristina 
An şcolar 2018/2019  
 

58 
 

Eleva Feceu Daria de la Liceul cu Program Sportiv Arad premiată de Comitetul 

Olimpic și Sportiv Român 

prof. Kuschausen Cristina 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

 Vineri, 09.11.2018 a avut loc gala premiilor 

la Concursul național de literatură și jurnalism 

sportiv „Un condei numit Fair-Play”. Județul 

nostru a fost reprezentat de 12 elevi, dar doar eleva 

Feceu Daria a fost premiată la nivel național. Eleva 

a fost însoțită la festivitatea de premiere de la 

București de către doamna prof. coordonator 

Körösi Ramona, Liceul cu Program Sportiv Arad. 

 Atât doamna profesor, cât și eleva Feceu 

Daria au fost premiate de Simona Amânar. 

  

Concursul național de literatură și jurnalism 

sportiv „Un condei numit Fair-Play” s-a desfășurat 

pe trei secțiuni, fiecare secțiune desfășurându-se pe 

trei categorii de vârstă: poezie, proză/ ficțiune și 

cronică/ reportaj sportiv. 

 Elevii care au participat din județul Arad au 

fost următorii:  

Moțiu Bogdan Ionel – Liceul cu Program Sportiv Arad 

Sasu Antonia – Liceul cu Program Sportiv Arad 

Popescu Armand - Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” 

Arad 

Somoșan Georgiana – Liceul cu Program Sportiv Arad 

Iescău Adelina – Liceul cu Program Sportiv Arad 

Branda Darius – Liceul cu Program Sportiv Arad 

Damian Elena – Liceul cu Program Sportiv Arad 

Santău Angelica – Liceul cu Program Sportiv Arad 

Feceu Daria – Liceul cu Program Sportiv Arad 

Detari Rebeca – Liceul cu Program Sportiv Arad 

Ivan Roberta Ana Maria - Liceul Tehnologic „Ion   

Creangă " Curtici 

Bleicziffer Kinga – Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Viața unui sportiv 
Elevă: Feceu Daria,  

Clasa a VIII-a, Liceul cu Program Sportiv Arad,  
prof. coordonator Körösi Ramona 

Secțiunea: cronică/ reportaj sportiv 

 

 

 Emoțiile sunt inerente la orice meci, fie el amical sau unul despre care 

doamna dirigintă ne spune că „trebuie câștigat”. Atunci când joc, am mari emoții să 

nu greșesc vreo pasă, iar echipa să primească gol din cauza mea. Doamna 

antrenoare îmi spune că trebuie să elimin această teamă, dar eu încă nu am reușit. 

Eu practic handbalul de trei ani, iar de fiecare dată când avem vreun meci 

important am foarte mari emoții. De o vreme, m-am obișnuit cu competițiile, dar și 

cu emoțiile, care au început să scadă, deoarece știu mult mai bine regulile și încep 

să descopăr din ce în ce mai multe „secrete” ale jocului. Pentru acest minimum de 

cunoștințe, a fost nevoie de antrenamente zilnic, de supărări și împăcări, de efort, 

dar și de zâmbete. În toate minutele de antrenamente, am avut nevoie de o doamnă 

antrenor deosebită, care ne este și dirigintă, de o echipă, dar și de onestitate, 

prietenie, toleranță, pentru a ajunge cu adevărat la PERFORMANȚĂ. 

Toate acestea își au rol important în viața unui sportiv. Antrenorul are cel mai 

important rol, deoarece el te ajută să înveți tainele jocului, te susține și îți dă cele 

mai bune sfaturi pe care le vei putea folosi la timpul potrivit. Și echipa are un rol 

important. Ea reprezintă un liant, împreună putem trăi sentimentul victoriei, dar 

trebuie să știm să suportăm și sentimentul înfrângerii. Antrenamentele sunt 

momentele în care înveți toate aspectele jocului, dar și clipele în care primești 

adevărate lecții de viață.  

Viața unui sportiv nu este atât de ușoară pe cât pare. El are nevoie de multe 

antrenamente pentru a ajunge un bun sportiv cu performanțe deosebite. Munca și 

perseverența în viața sportivului sunt deosebit de importante. nu este atât de ușoară 

pe cât pare. El are nevoie de multe antrenamente pentru a ajunge un bun sportiv 

cu performanțe deosebite. Munca și perseverența în viața sportivului sunt deosebit 

de importante. 

Numai un sportiv poate înțelege ce înseamnă emoțiile, tensiunea ultimului 

minut al meciului, sentimentul victoriei, dar și al înfrângerii. Cu toate aceste 

sentimente contradictorii, cred că viața de sportiv, pe cât este de grea, pe atât este 

de frumoasă. 
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Ud în podul palmei 

Elev: Branda Darius 

Clasa a VIII-a, Liceul cu Program Sportiv Arad 

prof. coordonator: Kuschausen Cristina Teodora 

Secțiunea: cronică/ reportaj sportiv 

 

  

 De când eram mititel, adoram sportul foarte mult. Din orice întâmplare, am 

avut de învățat o lecție. Prima dată am fost legitimat la Petroșani (CSS), la 

gimnastică, iar eu consider că a fost locul în care am primit foarte multe lecții: am 

învățat despre victorie, dar și înfrângere. 

 În prezent, sunt la secția de gimnastică din Arad. Poate că la următoarea 

ediție vă voi povesti cum am ajuns aici (cred că aș putea să scriu o carte). Acum m-

am gândit să vă scriu despre emoțiile mele din timpul concursurilor. Cred că cei 

care nu fac sport, nu vor înțelege niciodată ce e în sufletul unui copil în timpul 

competițiilor. 

 Emoții foarte mari am avut anul acesta la concursul din Slovenia. Foarte bine 

pregătit, cu un exerciție pe care-l puteam face, am plecat la drum. Pe parcursul 

drumului, am ascultat muzică, am vorbit cu colegii mei de echipă, m-am mai gândit 

la concurs, iar palmele mele deja mi-au fost „apă”. 

 Odată ajunși acolo, am despachetat după care am mers să vizităm sala. În 

capul meu, mergând pe stradă, îmi spuneam: „Ceva este în neregulă cu acești 

oameni. De ce? Pentru că era foarte liniște.” Cred că de la emoțiile foarte mari, pe 

care le aveam deja, nici nu mai percepeam zgomotul de afară. Parcă aveam în 

urechi două supape. Am văzut că în sală se amenaja podiumul pentru concurs. 

Palmele mele erau deja ca un râu, după care am evacuat sala. Noi am rămas într-

un parc, în care ne-am jucat, am alergat. Încercam să-mi controlez emoțiile, să-mi 

stăpânesc fluturii din stomac. 

 În acea seară, ne-am dus la culcare mai devreme deoarece aveam 

antrenament pe spațiul de concurs dis-de-dimineață. Stând în pat, eu Beni și Vlăduț 

am auzit, pe hol, o voce care semăna foarte mult cu cea a colegului nostru Dani, pe 

care nu l-am mai văzut demult, fiind chemat la lotul național. Eu, convins că este 

el, am ieșit pe hol. Am sărit pe el ca un leu pe o căprioară și l-am îmbrățișat. Eram 
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foarte bucuros că ne-am întâlnit. După ce am schimbat câteva vorbe, am mers la 

culcare. Acestea sunt momentele în care prietenia își spune cuvântul între gimnaști. 

Este o prietenie în care noi, cei din echipă știm cât de importantă este susținerea. 

 La antrenamentul oficial, totul a mers bine; se observa că am emoții, dar mi 

le-am putut stăpâni. În ziua calificărilor, am fost primul din categoria mea care a 

intrat în concurs. În momentul în care mă uitam la colegii mei, mă luau niște emoții 

foarte mari, așa că am decis să merg la încălzire. Înainte să înceapă competiția, am 

plâns puțin și mă rugam să vină Dani să mă încurajeze. Ruga mea a fost ascultată, 

fiindcă Dani a și apărut în spatele meu. M-a încurajat și mi-a dat mâna.  

 Pregătindu-mă, am auzit: „And now, From Ramania, individual man, Darius 

Branda”. Am intrat eu, cu palmele mele ude, speriat ca un iepuraș, după care m-am 

așezat în poză, așteptând să-mi aud melodia: „Don't stop me now!” În acea clipă, 

toate emoțiile mele au dispărut și chiar „am dat tot ce am putut din mine”. Fericit că 

am terminat pe ziua aceea cu emoțiile, m-am prezentat frumos, după încheierea 

exercițiului și am ieșit. Nota mea a fost 18.500, o notă foarte mare pentru mine. Din 

fericire, m-am calificat pe locul al III-lea, colegul meu, Vlad, pe locul al II-lea și un 

concurent turc, pe primul loc. 

 A trecut acea zi, iar în ziua următoare, dis-de-dimineață, am mers la încălzire, 

deoarece la ora stabilită, urma să intru „în scenă”. A venit și acel moment; urma să 

mă prezint, însă arbitrul principal nu a ridicat mâna. Asta însemna că mai trebuie 

să mai aștept puțin. În acel moment l-am zărit pe colegul meu Dani, care a ridicat 

mână să mă încurajeze. După un minut, mi s-a făcut prezentarea, iar eu am simțit 

emoții foarte mari, la fel ca data trecută. Spre bucuria mea, totul a mers foarte bine. 

Nota obținută a fost 18.850. Am luat locul al III-lea. 

 La finalul concursului am fost premiați, după care am dat mâna cu cei de pe 

primul și al doilea loc. Ne-am felicitat în engleză. Ne-am făcut prieteni acolo, ne-am 

înțeles mai greu din cauza limbii engleze, dar ne-am descurcat. 

 Și asta nu e tot... despre emoțiile pe care le am în timpul concursurilor, dar și 

despre munca depusă aș putea scrie „o carte”, dar despre prietenie și sprijin am 

considerat că este foarte important să aflați, fiincă asta m-a învățat gimnastica! 
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Să ne respectăm adversarii 
Elevă: Detari Rebeca 

Liceul cu Program Sportiv Arad, clasa a VIII-a 

prof. coordonator: director prof. Mandache Gheorghe 

Secțiunea: cronică/ reportaj sportiv 

 

 

 Andrei este elev în clasa a VII-a, la Liceul cu Program Sportiv Arad. El s-a 

gândit să facă o compunere despre fair-play, pe care să le-o citească prietenilor și 

colegilor lui. El și colegii lui fac handbal de trei ani. Personajele din compunerea lui 

Andrei sunt un exemplu pentru el și colegii lui, deoarece un sportiv bun trebuie să 

fie corect și să-și respecte adversarii. La rândul lui, așteaptă să fie respectat de către 

aceștia. Andrei dorește să-i facă pe colegii lui mai buni și să le trezească spiritul de 

onestitate. El vrea ca meciurile la care participă, indiferent de cine câștigă, echipa 

din care face el parte sau adversarii, să fie câștigate pe bună dreptate, fiindcă 

sportul trebuie să-i selecteze pe cei mai buni. Omenii, dar mai ales sportivii sunt 

mult mai apreciați dacă sunt onești. 

 Într-o zi, Andrei s-a decis să citească Mariei ceea ce a scris, pentru a afla 

părerea ei. Acesteia i-a plăcut foarte mult, deoarece era vorba despre handbal, 

hobby-ul ei, mai exact despre un meci de handbal. Unul dintre cei mai buni jucători 

a fost descalificat, iar echipa a și pierdut meciul, deoarece acesta a încercat „să le 

bage bețe în roată adversarilor”, adică să trișeze. Din cauza lui, câțiva dintre 

adversari s-au accidentat, unul a ajuns chiar la spital cu osul de la mâna dreaptă 

rupt. Lui Luca, căci așa îl cheamă pe cel care a provocat accidentul   i-a părut rău, 

dar era prea târziu. Până la urmă, el și Matei, băiatul cu mâna ruptă au devenit cei 

mai buni prieteni, iar Luca a fost iertat. Perioada în care a avut Matei mâna în 

ghips, Luca s-a comportat foarte frumos cu Matei, i-a adus lucrurile la școală, Matei 

fiind noul lui coleg de clasă și de bancă. Astfel, din adversari au devenit cei mai 

buni prieteni și au ajuns să joace pentru aceeași echipă. De atunci, Luca s-a învățat 

minte și nu a mai încercat să facă ceva neplăcut celorlalți pentru a câștiga. El a 

ajuns unul dintre cei mai corecți elevi din echipă. Acum el explică și altora că nu e 

bine să joci mârșav, doar pentru a câștiga. 



În lumea cărţilor, nr.9                                                                                  prof. coordonator Kuschausen Cristina 
An şcolar 2018/2019  
 

63 
 

 Andrei a învățat pe pielea lui că unii nu pot fi deloc corecți, oricât ar încerca. 

La ultimul meci s-a accidentat la picior, deoarece i-a fost pusă o piedică într-un 

mod intenționat și și-a sucit piciorul. 

- Andrei, unde ești?    

- În cameră la mine! Vino tu, Marco, mă mișc tare greu! 

- Am aflat ce ai pățit! Cum te simți? 

- Mai bine! Cum a fost cu părinții tăi în Franța? 

- Foarte frumos, dar m-am întristat când am auzit ce ai pățit. Ți-am adus 

un cadou! Sper să îți placă ce ți-am cumpărat. 

- Vai, mulțumesc, dar nu trebuia să te deranjezi să-mi cumperi o minge 

așa frumoasă. 

- Am cumpărat-o din Paris! 

- Uauuu! E verde! Ți-ai adus aminte că e culoarea mea preferată. Sper că 

nu a fost foarte scumpă?! 

- Mama și tata au spus că o meriți cu siguranță! Îți urează și ei să te faci 

bine cât mai repede. 

- Spune-le, te rog, că le mulțumesc! 

- De când o să vii la școală? 

- Probabil că de săptămâna viitoare. 

- Ai primit cârje? 

- Nu, mâine merge tata să-mi cumpere. 

- Dacă vrei, o să-ți duc eu lucrurile până la școală. 

- Mulțumesc! 

- Cu mare drag!  

- Abia aștept să-i văd și pe ceilalți. Nu i-am văzut de o săptămână! 

- O să mai trec pe la tine să-ți duc lecțiile! 

- Bine, mulțumesc mult! Noapte bună! 

- Noapte bună! 

După două zile, Andrei s-a dus la școală împreună cu Marco, care l-a ajutat și 

i-a dus lucrurile. 

- Bună băieți! Cum mai ești, Andrei? 

- Salut! 

- Bună, Maria! Bine, mulțumesc! 
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- I-am spus profesoarei de limba română despre compunerea ta. Vrea să 

o citești în fața clasei. 

- Bine, dar mai trebuie să mă gândesc la titlu. 

- Bine! Abia aștept să o citești tuturor! 

- Mda! Nu știu ce părere o să aibă restul! 

- Mie îmi place foarte mult și cred că va fi o lecție frumoasă pentru toți 

colegii. 

- Ne vedem la oră! 

După câteva zile, Andrei s-a hotărât că va citi compunerea în fața clasei. Titlul 

pe care l-a ales este „Să ne respectăm adversarii”. Colegilor li s-a părut interesant 

titlul, iar profesoara s-a arătat încântată. Andrei a citit compunerea. Era chiar 

povestea lui, despre durerea pe care a suferit accidentându-se, stările lui cât a stat 

acasă la pat, dorul față de colegi. Compunerea s-a încheiat cu o morală: „Doar 

pentru o victorie, nu trebuie să provoci suferință, care uneori poate avea consecințe 

grave asupra sănătății adversarilor.” După ce a terminat de citit, profesoara l-a 

felicitat și a mărturisit că a fost impresionată. L-a răsplătit cu un zece și i-a publicat 

compunerea în revista școlii „Tribuna sportivului”, pentru a fi sursă de inspirație 

pentru toți elevii școlii, pentru a fi un exemplu. Chiar și domnul director l-a felicitat. 

Andrei a scris multe compuneri în acel an având ca tematică sportul. Unele 

dintre ele au fost publicate în revista școlii, altele au fost depuse în portofoliul 

personal. Acum, în colaborare cu colegii și domnii profesori, dorește să scrie o carte 

despre sport și fairplay. Poate va reuși să o pună și în vânzare, iar cu banii colectați 

își dorește să cumpere mingi pentru copii cu dizabilități, deoarece Andrei este de 

părere că sportul trebuie să sprijine orice copil. 

Dintr-o accidentare nefericită și de la o singură compunere, Andrei a dat o 

lecție tuturor. El a demonstrat că fairplay-ul și cumpătarea sunt foarte important 

atât în teren, cât și în viața de zi cu zi. 
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Viața unui sportiv 
Elevă: Feceu Daria,  

Clasa a VIII-a, Liceul cu Program Sportiv Arad,  
prof. coordonator Körösi Ramona 

Secțiunea: cronică/ reportaj sportiv 

 

 

 Emoțiile sunt inerente la orice meci, fie el amical sau unul despre care 

doamna dirigintă ne spune că „trebuie câștigat”. Atunci când joc, am mari emoții să 

nu greșesc vreo pasă, iar echipa să primească gol din cauza mea. Doamna 

antrenoare îmi spune că trebuie să elimin această teamă, dar eu încă nu am reușit. 

Eu practic handbalul de trei ani, iar de fiecare dată când avem vreun meci 

important am foarte mari emoții. De o vreme, m-am obișnuit cu competițiile, dar și 

cu emoțiile, care au început să scadă, deoarece știu mult mai bine regulile și încep 

să descopăr din ce în ce mai multe „secrete” ale jocului. Pentru acest minimum de 

cunoștințe, a fost nevoie de antrenamente zilnic, de supărări și împăcări, de efort, 

dar și de zâmbete. În toate minutele de antrenamente, am avut nevoie de o doamnă 

antrenor deosebită, care ne este și dirigintă, de o echipă, dar și de onestitate, 

prietenie, toleranță, pentru a ajunge cu adevărat la PERFORMANȚĂ. 

Toate acestea își au rol important în viața unui sportiv. Antrenorul are cel mai 

important rol, deoarece el te ajută să înveți tainele jocului, te susține și îți dă cele 

mai bune sfaturi pe care le vei putea folosi la timpul potrivit. Și echipa are un rol 

important. Ea reprezintă un liant, împreună putem trăi sentimentul victoriei, dar 

trebuie să știm să suportăm și sentimentul înfrângerii. Antrenamentele sunt 

momentele în care înveți toate aspectele jocului, dar și clipele în care primești 

adevărate lecții de viață.  

Viața unui sportiv nu este atât de ușoară pe cât pare. El are nevoie de multe 

antrenamente pentru a ajunge un bun sportiv cu performanțe deosebite. Munca și 

perseverența în viața sportivului sunt deosebit de importante. nu este atât de ușoară 

pe cât pare. El are nevoie de multe antrenamente pentru a ajunge un bun sportiv 

cu performanțe deosebite. Munca și perseverența în viața sportivului sunt deosebit 

de importante. 

Numai un sportiv poate înțelege ce înseamnă emoțiile, tensiunea ultimului 

minut al meciului, sentimentul victoriei, dar și al înfrângerii. Cu toate aceste 

sentimente contradictorii, cred că viața de sportiv, pe cât este de grea, pe atât este 

de frumoasă. 
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Doi…Unu… GOOOL! 
Elevă: Iescău Adelina,  

Clasa a VIII-a, Liceul cu Program Sportiv Arad,  

prof. coordonator Mandache Gheorghe 

Secțiunea: cronică/ reportaj sportiv 

 

-Andrei dragule, poți veni să mă ajuți cu astea?                    

-Sigur mama, vin acum!        

El este Andrei, un băiat care locuiește în Bucura, un micuț sat din Arad. 

Acesta avea o familie frumoasă. Aceasta era formată din: părinții lui, mama sa 

Mădălina și tatăl său Horațiu, și din frații și surorile lui: Andra, Ștefania, Roxana, 

Alexandru și Adrian. Erau o familie săracă care stăteau într-o căsuță dărăpănată. 

Mama lor nu lucra fiindcă trebuia să aibă grijă de frații lui Andrei. Tatăl său lucra 

pe la vecini pentru a duce pâine pe masa pentru familia sa. Andrei era un băiat 

foarte cuminte, o ajuta pe mama sa la treabă: gătea, făcea curățenie, era un copil 

exemplar un copil care ca și oricare altul avea vise care i se păreau imposibil de a fi 

împlinite … acesta își dorea să devină un fotbalist foarte bun care să ajute echipa 

satului său, să reușească să îi învingă pe cei de la ,,Vulturii Albaștrii “, echipa care 

îi bătea tot timpul în marea finală a concursului ,,Fotbaliștii Alațieni “, însă familia 

lui era prea săracă pentru a-l duce la un club în oraș pentru a deveni mai bun, deși 

părinții lui și-ar fi dorit, le era imposibil.             

Acesta mergea la Școala Gimnazială numărul 16. Copiii de acolo râdeau de el 

fiindcă nu avea haine atât de frumoase ca ei, însă era preferatul profesorilor 

deoarece pe lânga faptul că făcea treaba în casă ca să o ajute pe mama sa, își făcea 

mereu timp pentru lecții. Lui îi plăcea foarte mult sportul, însă la școala sa nu făcea 

decât două ore de sport, ore în care profesorul îi lăsa să facă ce voiau în curtea 

școlii. 

Într-o zi, când a intrat profesorul de matematică în clasă, cel care era  și 

dirigintele lui,  după ce i-a salutat le-a spus că are niște vești pentru ei: 

 - Am fost invitați la un eveniment la Liceul cu Program Sportiv. Este „Ziua 

Porților deschise”, iar clasa noastră a fost invitată să participe la acest eveniment . 

Mâine nu vă aduceți manualele. Ne vom întalni în fața porții. Vreau ca toți să fiți în 

grup și să nu întârziați. Acum acestea fiind spuse, haideți să corectăm tema… ce ați 

avut de pregatit pentru astazi?... însă, Andrei nu a putut fi atent la lecție. Toată ora 
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s-a întrebat: „Oare ce se va întampla acolo?” Oare cum e acolo la școală?… Abia 

aștepta ziua următoare.   

 Toată ziua a vorbit doar despre asta. A povestit fiecărui membru al familiei, 

fiind o familie numeroasă a durat ceva... însă lui i s-a părut că a trecut atât de 

repede tot...           

A venit dimineața. Totul a mers așa cum a trebuit. La ora 8:45 de minute a 

plecat de acasă pentru a fi sigur că ajunge la timp. Tot ce a văzut acolo îl fascina pe 

Andrei. Sălile de clasă frumos aranjate și curate. Peste tot erau copii în echipamente 

frumoase. Erau copii care se jucau handbal, baschet, fotbal și alte sporturi. Acum 

lucrul care era numărul unu pe listă era să ajungă la această școală. Când a fost 

perioada înscrierilor a mers împreună cu mama sa să se înscrie. Probele de sport 

au fost foarte grele, însa le-a trecut foarte ușor. Când a început semestrul al II-lea a 

fost primul acolo. Era foarte emoționat și bucuros pentru ceea ce avea să îl aștepte 

în viitorul apropiat. Acesta a fost foarte bucuros să afle că are 8 ore de fotbal pe 

săptămâna, dar deși fotbalul era pasiunea lui, nu a lăsat învațatul mai prejos 

niciodată, și totdeauna lua note mari. 

Profesorii erau foarte buni, iar colegii erau prietenoși și a fost bucuros fiindcă 

și-a făcut un prieten pe nume Mihai care a devenit cel mai bun prieten al lui și a 

aflat că locuia în apropiere de el. De atunci ieșeau zilnic la fotbal.  

După orele de sport ora lui favorită era ora de limba română. Probabil pentru 

că se pricepea, însa i se părea foarte interesantă și fizica și chimia. Noua lui 

dirigintă se ocupa de ei foarte mult și îi ajuta în orice problemă aveau și își folosea 

mult timpul liber cu ei. Adevărul este că îi plăceau foarte mult copiii și asta o făcea 

să nu se gândescă la timpul pe care îl petrecea cu ei ca la un timp liber pierdut, ci 

ca la o distracție împreună cu elevii ei. În fiecare an, îi ducea de ziua copiilor la 

pădure, iar săptămâna altfel era de vis. 

Însă pe lângă aceste activități, făcea și ceea ce îi plăcea cel mai mult. Se juca 

fotbal. Lucrul pe care și-l dorea cel mai mult. Fiindcă cu atât mai mult ce se juca și 

profesoara îi arăta unde greșește, el devenea mai bun. Dar timpul trecea, Andrei a 

crescut și acum că era mai bun la fotbal s-a hotărât că ar fi cazul să dea o probă la 

echipa satului său. Chiar dacă știa că el e bun, avea atâtea emoții, însă toată lumea 

îl încuraja să o facă, așa că și-a luat inima în dinți și a mers să dea proba pentru 

echipă, ziua următoare. 
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 A fost cea mai lungă zi din viața lui, părea că timpul nu mai trece, iar 

emoțiile creșteau. Atâtea gânduri, atâtea întrebări, însă ziua a trecut cum a trecut, 

dar seara părea că dureaza o veșnicie…  

Până la urmă, a venit dimineața. S-a îmbrăcat repede și a alergat spre terenul 

de fotbal unde se antrena echipa. 

- Bună! a salutat Andrei  

- Ceau! Cu ce te putem ajuta? a întrebat căpitanul echipei. 

- Aș dori să dau o probă pentru a intra în echipă…  

- Bine! Pregătim terenul și te chemăm în cinci minute. Vestiarele sunt acolo.  

- Super! Vin imediat! 

Desigur că Andrei a trecut probele, căpitanul și antrenorul au rămas plăcut 

surprinși după ce au văzut demonstrația lui Andrei. Andrei era mândru de el însuși. 

Abia aștepta să meargă acasă să le povestească tuturor ce s-a întâmplat și când 

urmau meciurile.  

Echipa era în mijlocul campionatului. Următoarele meciuri le-au câștigat 

detașat, însă marea finală era foarte aproape. Andrei juca central și peste puțin 

timp, aveau meci cu „Vulturii Albaștri”.  

Tribunele răsunau, toți erau sub presiune, toți se pregăteau pe posturi, s-au 

încălzit și meciul avea să înceapă. Rareș, colegul lui, a dat primul gol în minutul 27 

al meciului, dar adversarii lor au dat repede alte două goluri. Era minutul 56 atunci 

când Alexandru a adus scorul la egalitate. Nimeni nu știa ce se va întampla, toți 

aveau șanse de câștig, dar totuși adversarii au dat un gol și scorul a devenit 3 la 2 în 

favoarea lor. Totuși, Andrei și echipa sa nu s-au lăsat bătuti și au dus scorul la 3 

egal cu ajutorul șutului dat de Darius. Mai erau 6 minute, mingea era la adversari 

unul din ei dă un șut punternic central, acele clipe de intensitate maximă… orice se 

putea întampla, dar Marcel portarul nu a lăsat mingea să atingă poarta. Mai erau 2 

minute, Andrei și-a văzut echipa obosită fără putere, de pe bancă se auzea ,,30 de 

secunde repede, du-te!“. Andrei a luat mingea și a fugit repede până pe cealaltă 

parte a terenului… din tribune se auzea ,, 5 ,4 , “ și-a dat seama ca era șansa lui și 

a șutat… ,,2 ,1 “ … ,,GOOOL “  

Acela a fost momentul în care visul lui Andrei, care părea că e imposibil de 

împlinit, s-a împlinit!! 
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Cartea mea de suflet 

Moțiu Bogdan Ionel 
Clasa a II-a A 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
prof.coordonator prof. înv.primar Păcurar Carolina 

 
 

 Eu am citit mai multe texte și cărți, care ne 
trebuiau la școală. Cartea Roboții din familia mea  

de James Patterson este prima carte pe care am 
citit-o din plăcere și din curiozitate. De atunci mi-

am dat seama că am o pasiune pentru roboți. 

 Am primit cartea de la o prietenă, când am 

împlinit 8 ani.  
 Este vorba despre un băiat pe nume Sammy. 
El pare un copil obișnuit, dar nu e. Are casa plină 
cu roboți construiți de mama sa. Unii tund iarba, 

alții dau cu mopul iar alții cântă rock, muzica mea 

preferată. 

 Cel mai nou robot este robotul E care este 
foarte curios, bun, inteligent și neastâmpărat. 

Robotul E crede că e fratele  lui Sammy și merge cu el la școală. Asta 
este foarte neobișnuit. Atunci m-am întrebat cum ar fi să am și eu un 

robot care să meargă cu mine la școală. Am primit de la unchiul meu 

un robot care merge singur cand se încarcă de la soare. E minunat! Din 
cutii goale de carton, am construit și eu un robot! Ce păcat că nu îl pot 

duce la școală! 
Acest lucru nu îl făceam dacă nu citeam despre roboți în această 

carte! De aceea este foarte important să citim! 
 


