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pt mâna litera iei

Lista cu c r ile propuse de 
elevii din clasele a VI-VII-a 
pentru colegii lor din clasa a 
V-a:
Gianni Rodari, Aventurile lui 
Cepelic
John Boyne, B iatul cu 
p amale în dungi
Kate de Camillo, Miraculoasa 
c l torie a lui Edward Tulane
Michael Ende, Momo
Lucy&Stephen Hawking, 
George i cheia secret  a 
universului
Eric-Emmanuel Schmi , 
Oscar i Tanti Roz
Eleanor H. Porter, Pollyanna
Frances Hodgson Burne , 
Mica prin es
Ana Blandiana, Întoarcerea lui 
Arpagic

erban Foar , Ispr vile lui 
Dege el i ale altora ca el
Grete Tartler, Gulii verzi în 
ara pisicilor

Horia Corche , Istoria lui 
R zvan
Florin Bican, i v-am spus 
povestea a a
Mircea C rt rescu, 
Enciclopedia zmeilor

Î� �� ���������� �� ��������� ��� �� !���� "# pt mâna litera iei europene” cu sesiuni de dezbateri i discursuri ale unor 
personalit i proeminente în domeniu ca Tibor Navracsics (Comisar European pentru Educa ie, Cultur , Tineret i Sport) ori 
Marianne Thyssen (Comisar European pentru For a de Munc , Afaceri Sociale, Competen e i Mobilitate pe Pia a Muncii). A 
avut loc i o festivitate de premiere a evenimentelor care au concurat pentru Premiul pentru Inova ie în Litera ie. Pe website-
ul Proiectului ELINET (Re eaua European  de Politici în domeniul Litera iei), www.literacyweek.eu, au fost postate peste 130 
de evenimente. Dintre cele trei nominaliz ri Þnale, juriul, care le-a evaluat în func ie de creativitate, aplicabilitate i utilitatea 
activit ilor propuse, a optat pentru proiectul Gramatica pe drum, coala primar  Hristo Botev, SoÞa, Bulgaria.

A a cum ti i, din cauz  c  la noi coala a început în 14 septembrie, am prelungit „S pt mâna litera iei” pân  în 23 septembrie. 
Ne-am bucurat c  a i r spuns la apelul „Ia parte la aceast  mi care european !” i public m o parte dintre activit ile realizate 
în „S pt mâna litera iei”. Câteva au fost postate i pe site-ul ANPRO. Altele au fost postate direct pe www.literacyweek.eu Vom 
continua cu publicarea evenimentelor în num rul viitor. 

Ce ne place s  citim
Din acest an colar, sunt profesoar  la 

Seminarul Teologic Ortodox, fapt care m-a 
pus în fa a unei provoc ri: s  cunosc în câteva 
zile 130 de elevi noi. Am proÞtat de proiectul 
„S pt mâna Litera iei” i am încercat s  
descop r preferin ele lor de lectur , c ci, nu-i 
a a?, po i cunoa te un om i dup  aceast  
dimensiune a existen ei sale: „Spune-mi ce 
cite ti, ca s - i spun cine e ti!” Acesta a fost 
sloganul cu care mi-am început întregul 
demers la cele trei clase de gimnaziu (a V-a, a 
VI-a i a VII-a) i la clasa a IX-a la care predau 
în acest an. To i elevii au fost ruga i s  scrie 
pe bile ele ce fel de lecturi prefer . Unii citesc 
enciclopedii sau reviste tiin iÞce pentru 
copii, al ii agreeaz  textele istorice sau citesc 
basme, fabule ori povestiri. Pu ini au fost cei 
c rora le fac cu ochiul romanele. Una dintre 
surprizele cele mai mari reprezentat-o doi 
gemeni din clasa a V-a, care au citit aproape 
tot ceea ce îmi propusesem s  le ofer ca 
bibliograÞe suplimentar  pentru acest an 
colar. Lor trebuia s  le sugerez altceva i 

am f cut-o cu spr inul colegilor mai mari. 
Mi-a venit atunci ideea s  le propun celor 
din clasele a VI-a i a VII-a s  conceap  o 
list  bibliograÞc  pentru colegii mai mici, 
justiÞcându- i alegerile. Cei mari s-au 
implicat cu seriozitate, iar cei din clasa a V-a 
au fost încânta i c  li s-a acordat aten ie i au 
promis c  vor ine cont de recomand ri.

M rturisesc c  aceste activit i mi-au f cut 
mai accesibil  descoperirea copiilor cu care 
urmeaz  s  lucrez i i-au determinat pe ei s  
m  accepte, probabil, mai u or.

Ramona Burc , Seminarul Teologic 
Ortodox, Cluj

Oamenii-C r i
În S pt mâna litera iei 2015, am c utat 

o metod  relaxat  i cu impact imediat de 
promovare a lecturii în rândul elevilor de 
gimnaziu. De cele mai multe ori, simpla 
în iruire a unor titluri recomandate sub 
forma unei liste nu î i atinge scopul: acela 
de a-i motiva pe copii s  citeasc . Am testat, 
la clasa a V-a, acest lucru. La unitatea de 
studiu Cartea, copiii au f cut prezent ri 
de carte i le-au propus colegilor s  le 
citeasc , motivându- i alegerile. Peste dou  
s pt mâni, foarte pu ini ajunseser  s  
citeasc  vreuna dintre recomand ri (aprox. 
10%), 50% uitaser  deja titlurile, de i fuseser  
notate, iar ceilal i î i propuseser  s  citeasc , 
dar nu o f cuser  înc . Am procedat atunci 
altfel, mizând pe surpriz  i pe impactul 
vizual. I-am l sat pe copii s  se îmbrace în 
copertele c r ilor preferate realizate de ei la 
scar  m rit , imitând originalul. Ideea a fost 
primit  bine; chiar copiii care nu au abilit i 
practice deosebite sunt bucuro i când li se 
cere s  deseneze sau s  confec ioneze ceva. 
Am creat, în felul acesta, Biblioteca Vie c reia 
i-am spus Oamenii-c r i. Cu aceste mesaje vii 
am promovat u or ideea de lectur  de pl cere, 
mai ales atunci când am deÞlat prin ora  i 
ne-am oprit la al i cititori-elevi de gimnaziu, 
care ne-au primit în biblioteca colii lor i ne-
au împrumutat jurnalele de lectur . În Þnal, 
am considerat scopul campaniei noastre 
atins deoarece s-au adunat titluri de c r i 
care au fost transmise i altora, într-un mod 
creativ i f r  sentimentul constrângerii.

Loredana Carcea, cercul „Unde fugim de-
acas ?”, coala Gimnazial  nr. 7, Boto ani
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234 56 789:7; m la un text?
În prima s pt mân  de coal  am f cut 

o activitate rapid  i frumoas  ca moment 
didactic în cadrul orei. A fost ceva inedit i 
care nu a presupus nu tiu ce elaborare, doar 
c  am cules i multiplicat textul, totul a venit 
apoi de la sine... V  dau un exemplu.

Scop: formarea deprinderii de a interoga/a 
ne interoga în fa a unui fragment de text 
despre care nu tim absolut nimic, fapt 
care ne ajut  s -i în elegem mesajul prin 
descoperire i lectur  individual .

Timp de lucru i nivel: 10 minute, se poate 
aplica la orice clas .

Sarcini: se d  textul de mai jos, apoi elevul 
este solicitat s  formuleze în scris întreb ri 
pe care acesta i le genereaz :

„Copiii de trei ani sunt grozav de de tep i. 
Pe urm , cu cât cresc, cu atât mai pro ti se 
fac. Marcel e mult mai de tept decât Dan 
de multe ori. El nu a înv at solu iile pentru 
toate problemele i situa iile i gânde te cu 
capul lui. Când începi s  înve i, i se dau 
de-a gata numai r spunsuri pentru tot felul 
de situa ii, de aici pân  aici, dar via a nu are 
limite exacte, i, pentru c  nu to i, oameni 
sau animale, func ioneaz  dup  acelea i 
reguli, se creeaz  probleme, un fel de g uri 
în comunicare. Oamenii nu mai gândesc, ci 
înva  r spunsuri pe de rost. Asta nu mi-a 
spus profesoara, singur  m-am gândit.”

Derularea activit ii: se distribuie 
fragmentul de text; Þecare îl cite te 
independent; apoi se formuleaz  întreb rile 
în scris; profesorul le noteaz  pe tabl , 
grupându-le tematic. Întreb rile, devin piste 
de explorare, se fac observa ii diverse; se 
realizeaz  analogii. Profesorul informeaz  
despre paternitatea textului (autorul), se 
discut  în ce m sur  s-au conÞrmat sau 
inÞrmat intui iile; se trag concluziile.

Întreb ri: Cui îi apar ine textul? De ce 
este scris? Din ce tip de scriere  crede i c  
face parte? Este un bile el emis spontan sau 
chiar face parte dintr-un text închegat? Ce se 
urm re te? Ce se ascunde în spatele lui? Etc.

Direc ii de analiz : Observa i alternarea 
tipurilor de enun , scurt i amplu, aparent 
spontan, dar elaborat. Se caut  un anumit 
efect sau nu? Ce efect are asupra voastr ? 
Cine emite: un adult, un copil, un narator/
un construct estetic sau însu i autorul (e 
un interviu, un jurnal, o anchet )? Ce statut 
(vârst , apartenen  la gen, la categoria 

social ) are emi torul, având în vedere: 
„Asta nu mi-a spus profesoara, singur  m-am 
gândit”. Cu ce text citit în prealabil pute i 
asocia fragmentul i de ce? R spunsuri: cu 
un jurnal al unui elev, cu Amintiri din copil rie, 
Exuvii, Amintirile unei fete cumin i, Momo, 
Extrem de tare i incredibil de aproape, Jurnalul 
unui adolescent timid, Jurnalul adolescentului 
miop... (la Þecare sugestie s-au punctat frontal 
rapid diferen ele).

Concluzii: Am observat c , de multe 
ori, chiar dac  ne place un fragment, nu 
ne punem foarte multe întreb ri, în mod 
voluntar. Exist  o comoditate, dublat  de 
lectura superÞcial  (textul seam n  cu unul 
nonÞc ional, aparent, a a c  de ce s  merg 
mai departe?!...). Este necesar s  ne întreb m 
mereu cum putem ajunge la mesajul pe 
care orice emi tor, cu atât mai mult un 
autor de text Þc ional, îl transmite printr-un 
anumit limbaj/gen /tip de personaj/o anume 
structur .

Ca profesoar , am observat c  tuturor 
elevilor le place acest tip de joc.

Sarcin  pentru ora urm toare: aduce i 
informa ii despre Liliana Corobca, autoarea 
c r ii Kinderland din care a fost extras 
fragmentul, i un alt fragment, ales de voi, 
dintr-o oper  similar  sau una preferat , 
parcurs  în vacan .

Amalia Gabriela erbu, Colegiul Na ional  
B. P. Hasdeu, Buz u

Lumea ca text. Litera ie muzical
Ceea ce am numit „S pt mâna Litera iei” 

cade la început de an colar, perioad  
aglomerat , diÞcil  m car pentru faptul c  
este nevoie de o acomodare cu noile clase, cu 
noile cerin e. De aceea, ca tem  le cer elevilor 
s  g seasc  i s  aduc  la or  melodii (cu tot 
cu versuri) care ar putea Þ puse în leg tur  
cu ceea ce facem noi, cu materia noastr  
serioas . Astfel:

1. la clasa a XI-a, unde vorbim despre 
latinitatea limbii române, ascult m Loredana 
& Nadir, Te iubesc. i scoatem, cu DEX online, 
cuvinte a c ror etimologie o veriÞc m – 
„ ine minte acele cuvinte, cele mai scumpe 
de pe p mânt,/ Sentimente adev rate, nu 
diamante, cuvintele sunt…” – h ps://www.
youtube.com/watch?v=bFll8vFBHoE

2. la clasa a XII-a, cineva aduce un text despre 
comunism i se isc  o controvers : a fost 
sau nu r u/greu în timpul comunismului?! 
Ascult m Alexandru Andrie , La Telejurnal 
– „Ast zi iar, la Telejurnal, am v zut 

Propunerile Copiilor-C r i 
din „Cercul unde fugim de-

acas ”
Minunea, R. J. Palacio

Matilda, Roald Dahl
O poveste griminal , Adam 

Gidwitz
B iatul miliardar, David 

Walliams
Istoria lui R zvan, Horia 

Corche
Cei 2 teribili, Jory John, Mac 

Barne
Piramida ro ie, Rick Riordan

Tronul de foc, Rick Riordan
Jim N sturel i Lukas, 

mecanicul de locomotiv , 
Michael Ende

James i piersica uria , Roald 
Dahl

Flora i Ulise, Kate 
DiCamillo

Cui i-e fric  de computer?
Poveste f r  sfâr it, Michael 

Ende
i v-am spus povestea a a, 

Florin Bican
Marele Nate, Lincoln Pierce

Alchimistul, Paulo Coelho
Polyanna, Eleanor H. Porter
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cK caval…”  h ps://www.youtube.com/
watch?v=3pK3dKF7FhQ

3. la clasa a IX-a, ascult m Smiley, Cai verzi 
pe pere i, ca s  g sim jocurile de cuvinte, 
expresii i locu iuni. Ideea este a Cameliei 
S poiu.   h p://muntenia-news.ro/national/
profa-de-romana-altfel-lectii-tematice-
de-valentines-day-si-analiza-pe-text-pe-
versurile-lui-smiley/ 

„Via a-i o structur  concav  sau convex …”
4. la clasa a X-a, le duc eu Septembrie vine, 

Aura Urziceanu i Aurelian Andreescu: „Azi 
f r  tine septembrie vine, dar eu te a tept 
ca i alt dat …”. Le-am cerut elevilor s  
asculte versurile i s -mi spun  ce personaj 
din romanele studiate/citite ar asculta o 
asemenea melodie cu rezonan e de jazz. 
Cele mai interesante r spunsuri: Otilia lui 
G. C linescu, poate Olgu a, personajul lui 
Teodoreanu din La Medeleni sau Monica, 
prietena ei, în Þne, pentru c  suntem la 
basmul cult, cr iasa din F t-Frumos-din-
lacrim  de M. Eminescu, cea care orbe te 
din pricina lacrimilor v rsate în absen a 
alesului ei.  h ps://www.youtube.com/
watch?v=SjmArWA5D_U

Activit ile din „S pt mâna Litera iei” 
au ocupat 5-10 minute la începutul orei i 
au avut ca scop: 1. con tientizarea ideii de 
lume-text; 2. crearea unei atmosfere pl cute, 
propice înv rii; 3. dep irea perioadei de 
acomodare cu cerin ele noului an colar. 

Mihaela Nicolae, Colegiul Na ional Mihai 
Eminescu, Buz u

Lansare de carte la coala Gimnazial  din 
Valea Moldovei, jude ul Suceava

Portrete de I. Velehorschi este o carte cu o 
înc rc tur  emo ional  foarte puternic  care 
îndeamn   cititorul înc  din primele pagini 
la medita ie. Se tie c  orice carte ne vorbe te 
într-un fel sau altul i despre autorul ei, a adar 
Portrete ne prezint  un autor melancolic, dar 
cu o personalitate puternic  care- i pune 
amprenta asupra scrisului. i scrisul e ,,mai 
întâi o discu ie avut  cu lucrurile concrete 
ale vie ii”. Se vede clar c  unele dintre 
persoanele foarte dragi autorului i care nu 
mai sunt în lumea noastr  s-au p strat foarte 
vii în amintire, pentru c  a a cum spunea i 
Vasile Dâncu: ,,Via a tuturor este o sum  de 
pove ti, diferen a dintre noi este c  unii î i 
pot aminti  i pot împ rt i pove tile lor, iar 
al ii nu.” (Via a, pove tile i moartea).

Adesea elevii de gimnaziu m  întreab  dac  
se mai scrie i ast zi pentru c  to i scriitorii 

din manualele de gimnaziu sunt mor i. De 
aceea este foarte important s  îi familiariz m 
pe copii cu scriitorii români contemporani, 
s  le prilejuim întâlniri cu ei, ca s  în eleag  
mai bine c  scriitorul este o Þin  real   
care tr ie te  i scrie printre noi. De aceea, 
în ,,S pt mâna Litera iei” am considerat 
c  este bine venit ca membrii cercului de 
lectur  ,,Aspira ii” s  participe la lansarea de 
carte a domnului Ioan Velehorschi, lansare 
care a avut loc în prezen a unor înalte 
personalit i ie ene. Este cunoscut faptul 
c  elevii de gimnaziu citesc multe c r i de 
Þc iune, majoritatea traduceri, dar este bine 
s  se orienteze i asupra celor inspirate din 
realitate, a a cum este Portrete. 

Cristina Timu, cercul de lectur  
„Aspira ii”, Valea Modovei

Clubul de Lectur  IDEArt
h ps://www.facebook.com/groups/504615

629694744/?ref=browser
Clubul de lectur  online, derulat de 

IDEArt EDU i Asocia ia Pro Literacy Cluj, 
este r spunsul meu, în calitate de ini iator i 
coordonator, la mai multe încerc ri de acest 
gen, aßate în discu ie de- a lungul anilor, dar 
r mase în stadiul incipient al propunerilor.

Anul 2004 a marcat pentru mine o 
cotitur  în ceea ce prive te tipul de activit i 
extracurriculare dedicate lecturii de toate 
tipurile. În minte cu cercurile de poezie 
din copil rie, m-am al turat entuziasmat  
proiectului pilot ini iat de ANPRO în 
colaborare cu ICR România. Stadiile de 
formare din 2004 i 2005, împreun  cu 
Cercul de lectur  de tip experien ial ini iat 
începând cu anul 2004, coroborat cu editarea 
revistei colare  „Pro Lectura” m-au format 
i m-au modelat înspre un tip de lectur  

ce presupune o viziune integrat , în care 
m loacele instrument rii lecturii sunt 
variate i adaptate unei realit i cotidiene 
(educa ionale i sociale) în permanent  
schimbare.

Prin urmare, incitat  de ini iativa propus  
în cadrul proiectul ELINET, de s rb torire a 
s pt mânii litera iei europene în perioada 
7-17 septembrie 2015, am lansat online 
proiectul „Clubul de Lectur  IDEArt”, dedicat 
unui alt tip de public, neîncorsetat în rigori 
profesionale, derulat pentru i împreun  
cu acei profesioni ti ai lecturii de pl cere 
care simt nevoia unui spa iu comun pentru 
exprimare, pus la dispozi ie cu generozitate 
cu ajutorul m loacelor social media.
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anchetă

Ini iativa mea a avut ca punct de plecare 
discu iile dintre colegii de specialitate i  
nu numai, care semnalau o îndep rtare a 
noastr  de lectura f r  inhibi ii, derulat  într-
un pur festin cathartic. Deoarece tentaculele 
constrângerilor profesiei creau i creeaz  
o profesionalizare a lecturii, am ales drept 
scop al func ion rii acestui club de lectur  
sensibilizarea/mobilizarea unei categorii de 
lectori profesioni ti (profesori, speciali ti ai 
lecturii) de-a se întâlni, f r  bariera spa iului 
i a timpului, virtual, pentru a se exprima 

prin prisma emo iilor lecturii despre c r ile 
propuse.

Modalitatea de lucru în cadrul Clubului 
este o întâlnire/discu ie virtual  o dat  pe 
lun , în jurul datei de 25 a Þec rei luni. Se 
va discuta una dintre c r ile propuse de 
moderator, votat  de membrii grupului. 
Cartea cu cele mai multe voturi va Þ 
propunerea acceptat  în luna respectiv  i 
va Þ dezb tut  online de membrii clubului. 
Domeniile de interes sunt variate, dar nu 
limitative: literatur , psihologie, dezvoltare 
personal , art .

Pentru primele întâlniri cu cartea în cadrul 
Clubului am propus în septembrie 2015 
urm toarele titluri: Jean-Claude Carrière, 
Cercul mincino ilor, Milos Forman, Fantomele 
lui Goya, Ruxandra Cesereanu, Un singur cer 
deasupra noastr , Hiromi Kawakami, Pr v lia 
de m run i uri a domnului Nakano. Voturile au 
mers c tre cea din urm , prilejuind reßec ii 
variate, diverse ca i calitate i cantitate. 
Plusul primei discu ii a fost p strarea 
laturii emo ionale a interven iilor, nevoia 
de exprimare doar în momentul prielnic 
Þec ruia i doar despre punctele proprii de 

interes stârnite de lectur . Pentru octombrie 
2015, propunerile sunt: Umberto Eco, 
Num rul zero, Polirom, 2015, Adina Keneres, 
Cozonac.Transilvania. O c l torie, Compania, 
2015, Mariana Gorczyca, Caden a pentru 
mar  erotic, Limes, 2010. În urma voturilor a 
fost ales Umberto Eco. Discu iile urmeaz ! 

Invita ia mea e deschis  tuturor: 

IoseÞna Blazsani-Ba o

Litera ia – oportunitatea decod rilor 
emo ionale

Sub auspiciile unui curent de abordare 
inovativ, ce vine în completarea armonioas  a 
unor spa ii eliptice din programele de limba 
i literatura român , coala Gimnazial  

Nr. 17, Gala i a derulat în anul colar 2014-
2015 un proiect în domeniul litera iei. 
Intitulat „Mentorat pentru copiii în nevoie”, 
proiectul s-a desf urat sub ini ierea i 
coordonarea „IdeArt Edu” Cluj i a devenit 
o realitate pentru un num r de 26 de cadre 
didactice atât din nivelul primar, cât i din 
cel gimnazial care au prelucrat în regim de 
voluntariat abilit ile a 26 de elevi ai colii 
noastre. Toat  aceast  munc  se va coagula 
în patru volume în curs de apari ie i într-o 
conferin  de prezentare a bunelor practici 
din domeniul litera iei. La acestea se adaug  
rezultatele aduse de acest tip de abordare 
individualizat  a copiilor cu diverse sincope 
în receptare (timiditate exagerat , lipsa unui 
aparat de gândire critic , lipsa competen elor 
metacognitive, abilit i de comunicare 
deÞcitare, stim  de sine sc zut ). 

Venind în sp inul elevilor no tri i mizând 
pe creativitatea i empatia profesorilor colii 
Gimnaziale Nr. 17 Gala i, continu m i anul 
acesta colar buna colaborare cu  „IdeArt 
Edu” Cluj, promovând litera ia vizual . 
Îmbinând efectul artistic al unor imagini 
cu decodarea lor într-o poveste din care 
porne ti c l toria în autocunoa tere, „Visual 
Literacy” ofer  posibilitatea elevilor no tri 
de a deveni autori ai propriilor aventuri 
prin labirintul sinelui, folosind competen ele 
speciÞce litera iei.

Invit m cât mai multe inimi deschise spre 
inova ie la colaborarea în construirea unor 
tineri deschi i spre o receptare adev rat  
a ceea ce sunt ei în i i, dar i a ceea ce 
este în jurul lor. (Proiectul a fost lansat în 
„S pt mâna litera iei” i este înc rcat pe site-
ul www.literacyweek.eu.) 

Anca Barbu, coala Gimnazial  Nr. 17, 
Gala i


