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ARGUMENT

Jurnalul de bord este o piesă 
de rezistență pentru secțiunea 
de portofolii a lecturiadelor 
elevilor. După modelul jurnalelor 
marinărești și al celor științifice 
conține observarea atentă, dublată 
de reflecție asupra procesului de 
constituire a portofoliului. In fond 
și în intenție este un exercițiu de 
metacogniție. Un astfel de jurnal 
intenționez să schițez pentru modul 
în care cele trei luni de școală online 
s-au reflectat în acest număr al 
.„Consilierului...”. 

▪ Faptele. In numărul din martie 
am lansat (semi)tema revistei 
pentru anul acesta -  multiliterația. 
Aveam deja adunate o parte dintre 
articole pentru numărul următor.   

Miercuri, 11 martie, s-au închis 
școlile. La început s-a considerat 
că pentru o perioadă  scurtă. Nu a 
fost așa și școala s-a mutat în mediul 
online. Mi se pare acum că nu atât 
declararea oficială a pandemiei, cât 
închiderea școlilor a fost semnalul 
definitiv al întrării în criză, pentru 
că, în virtutea unei lungi obișnuințe, 
școala ca instituție era de neconceput 
în afara clădirii și învățarea  în afara 
relației directe între profesor și elev.

Rețelele sociale și, în primul rând, 
Facebook-ul au devenit principalul 
mijloc de comunicare și barometru 
al reacțiilor noastre la izolare. Tot ele 
au devenit și principalul mijloc de 
învățare și comunicare profesională.

Școlile private au reacționat mai 
repede și mai bine. Mai greu, oscilând 
între reglementări contradictorii, s-a 
mișcat învățământul de stat. Acum 
s-a văzut limpede că pentru mulți 
profesori numeroasele certificate 
de absolvire a cursurilor de predare 
online erau simple hârtii de pus la 
dosar. Tot acum a irupt strident 
inegalitatea de șanse. Era o iluzie 
să crezi că va putea funcționa o 
școală online în majoritatea școlilor 
rurale și în mediile sărace. În 
primele săptămâni sprijinul a venit 
nu din partea oficialităților, ci din 
partea școlilor particulare care și-au 
împărtășit cu multă generozitate 

experiența. În ce ne privește, 
am organizat primul eveniment 
exclusiv online în 21 martie, de 
Ziua poeziei. Poate pentru că am 
avut inspirația să-l legăm de versul 
lui Hölderlin, „La ce bun poeții 
in vremuri de restriște?”, și de 
răspunsul lui Octavian Paler, „A 
doua iubire” în Scrisori imaginare, 
poate pentru că poezia vorbește 
mai bine și mai direct oamenilor în 
vremuri de criză, digievenimentul, 
care s-a prelungit cu cel puțin două 
săptămâni, a avut un neașteptat 
succes. Tot acum ne-a fost clar că 
va trebui să amânăm publicarea 
majorității materialelor adunate 
pentru numărul 2 al revistei și va 
trebui să ne adaptăm la momentul 
prezent. Am început cu o anchetă 
prin care luam pulsul profesorilor 
după trei săptămâni de școală 
online. Tot acum am lansat un 
apel prin care invitam profesorii să 
participe la un proiect de împărtășire 
a experiențelor. 

Următorul moment a început 
după vacanța de primăvară când, 
în „Instrucțiune”, s-a reglementat 
statutul școlii online. Profesorii 
ofereau nu numai sprijin emoțional, 
ca în primele săptămâni, ci 
transmiteau conținuturi și formau 
competențe. A urmat o etapă 
consumatoare de timp și energie, 
dar nu lipsită de entuziasm și 
dorință de adaptare la noua situație. 
Rezultatele se văd în articolele din 
revistă. Acum s-a constituit și a 
început să lucreze grupul dispus 
să experimenteze multiliterația în 
școala online. 

„Cel mai mare cerc de lectură din 
vremea pandemiei” a fost al doilea 
digieveniment al lecturiadei. A 
avut loc de Ziua cărții, în 23 aprilie, 
a ținut 12 ore și în acest interval 
s-a vorbit despre rolul formator al 
cărților acasă, în familie, cu colegii 
pe Zoom, cu prietenii la telefon, iar 
pentru ultimele secvențe discuția 
s-a mutat pe grupul de pe Facebook. 

Dacă se pot stabili repere temporale 
pentru prima si a doua etapă. nu 
se poate preciza cu exactitate când 
a început a treia. Este cea în care 
s-a instalat oboseala, exasperarea, 
nesiguranța legată de  încheierea 
anului școlar și de examenele finale. 

Cert este că a scăzut entuziasmul, 
postările legate de școală au devenit 
tot mai rare. Încercarea noastră de 
a propune o altfel de recapitulare 
finala nu s-a bucurat de prea mare 
interes. A încetinit și ritmul pentru 
finalizarea volumului proiectat care 
acum avea un titlu: ANPRO 20. 
Experiențe online de multiliterație.

▪ Exercițiu metacognitiv. Cum 
s-a desfășurat învățarea?, care 
sunt procedurile noi învățate?, 
la ce folosesc?, cum se pot aplica 
la alte situații? sunt câteva dintre 
întrebările prin care îndrumăm 
elevii să-și monitorize învățarea. 
Dacă ar fi să dau răspunsurile pentru 
propriul jurnal, le-aș concentra în 
trei cuvinte/expresii: reziliență, pe 
repede înainte și reinventare.

„Reziliența” a fost oferită odată 
cu desenele copiilor, inscripționate 
cu „Stai acasă!”, urmate de 
incurajatorul „Totul va fi bine.”, de  
suportul constant al psihologilor, 
de spectacolele, concertele online, 
de tururile virtuale oferite de marile 
muzee, de cărțile în format digital 
puse de edituri la dispoziția tuturor. 
Li s-a adăugat întrajutorarea 
profesională.

Pentru „pe repede înainte” nu cred 
că este nevoie de prea multe explicații. 

„Reinventare” este cuvântul prezent 
nu numai în două titluri, ci subînțeles 
în toate articolele din acest număr. 

▪ Ce va urma? Intâi, o necesară și 
binemeritată pauză. Ce va urma 
după aceea e greu de spus. A fost o 
experiență copleșitoare și trăită ca 
atare. Se va schimba radical școala 
începând din toamnă? Toată lumea 
speră la o întoarcere la școala de 
dinainte. Varianta pesimistă ar fi cea 
a școlii reluate cu vechile metehne. 
Scepticul doctor Rieux, personajul lui 
Albert Camus din Ciuma care vrea să 
lase o mărturie  despre ce se învață 
în timpul unui flagel, crede că există 
totuși în oameni „mai multe lucruri 
de admirat decât de disprețuit”. 
Ceea ceea mă face să cred că într-o 
variantă realistă, cele trei luni nu au 
rămas fără urmări și, dacă nu întreg 
sistemul, tot mai mulți profesori, vor 
simți nevoia unei reinventări. 

Monica Onojescu

Jurnal de bord
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„Veneam cu o experiență de formare 
online în formarea adulților, dar 
am constatat că lucrurile sunt total 
diferite în activitatea cu elevii.”

Marcela Ciobănuc, Colegiul 
Național Gh. Lazăr, Sibiu

1. Nu pot spune că sunt o 
împătimită a platformelor și a 
aplicațiilor din mediul online, ba 
chiar am fost reticentă în privința 
lor. Le-am considerat, de fapt, un 
mod de a ne distrage atenția de 
la ceea ce este esențial. Abia după 
ce am fost nevoiți să ne mutăm 
în mediul online, am început 
să descopăr și avantajele (deși 
există, categoric, și dezavantaje). 
Sincer, nu am fost pregătită 
pentru toată această avalanșă de 
informații/competențe digitale.

Mi-aș fi dorit să învăț să 
folosesc platformele și aplicațiile 
dedicate procesului instructiv-
educativ cu mult dinainte, și mai 
ales cu meticulozitate. Ca mulți 
alți colegi, am participat la tot 
soiul de cursuri, dar fără niciun 
folos concret în sensul acesta.  
Acum sunt nevoită să învăț 
singură, din mers, pe repede 
înainte, cum să creez lecții în 
format digital (iar demersul este 
mult mai complicat și cronofag 
decât mă așteptam).

2. În mod cert voi persevera 
în a descoperi și a învăța cum 
să utilizez în scopuri didactice 
platformele și aplicațiile 
destinate școlii. Am început 
cu WhatsApp și Skype, am 
descoperit treptat Zoom, Padlet, 
Kahoot, Prezi, Classroom, 

LearningApps. Sunt convinsă 
că, în viitorul apropiat, voi 
aduce în sălile de clasă astfel 
de lecții/secvențe de lecție 
digitale, fiindcă am observat 
faptul că elevii mei (în special 
cei de gimnaziu) sunt atrași de 
acest mediu dinamic, interactiv, 
prin intermediul căruia am 
aprofundat noțiunile predate la 
clasă. Sunt sincer impresionată 
de creativitatea colegilor care, 
prin lecțiile construite și postate 
online, m-au inspirat și m-au 
motivat, dovadă certă a faptului 
că Internetul poate deveni un 
aliat al nostru, dacă știm să-i 
utilizăm conștient resursele. 
De asemenea, mă gândesc că 
elevii de liceu, mai ales cei 
care studiază la matematică-
informatică, mă pot asista și pot 
fi implicați în generarea unor 
momente de lecție, sub forma 
proiectelor individuale/de grup, 
realizate strict în mediul online. 
Achizițiile mele digitale ar ține 
pasul cu ceea ce elevii noștri 
deja stăpânesc. Și asta, pentru 
că școala trebuie să se adapteze 
nevoilor copiilor și nu invers.

3. Îmi doresc ca școala mea să 
aibă o mai bună conectivitate 
la Internet, să îmi ofere acces 
la platforme și aplicații, să 
aibă toate dotările necesare (și 
nu mă refer doar la existența 
calculatoarelor din laboratorul 
de informatică), să mă susțină 
financiar în pregătirea mea 
adevărată și concretă pentru 
utilizarea tehnologiei la orele 
de curs. Deși anul acesta am 

solicitat, în numele Catedrei 
de Limba și literatura română, 
un laptop și un videoproiector 
performante, nu ne-am ales 
decât cu un calculator. Sinceră 
să fiu, nu mă văd în stare să 
car în brațe, după mine, un 
astfel de instrument de lucru. 
Deocamdată, vin de acasă cu 
laptopul și cu boxele personale, 
dar pe care nu am la ce să le 
conectez (nici televizor, nici 
tablă smart). Pentru o școală 
așa de mare, avem la dispoziție 
doar două săli multimedia, 
în care putem intra doar cu o 
programare anterioară (cu multe 
zile înaintea lecției propriu-zise). 

3. Poate ar fi potrivit ca 
ministerul (sau orice alt factor 
decident) să creeze unitar astfel 
de surse educative (tutoriale/
lecții/filme documentare/aplicații 
etc.) pe care să le putem accesa 
atât noi, cât și elevii noștri, cu 
următoarea precizare: oricare 
profesor poate să și contribuie 
personal la demersul didactic. 
Astfel, un rezultat important 
pentru noi îl constituie 
exersarea abilităților noastre și 
îmbunătățirea modului în care 
putem să facem o prezentare și 
să devenim mai creativi pentru a 
ne promova realizarile.

Marika Emese Cîmpean, 
Colegiul Național Petru Rareș, 
Beclean

1. Predau la clasa a VI-a. În anul 
școlar trecut am folosit Edmodo 
(pentru teme, linkuri), iar anul 
acesta am descoperit Google

ANCHETĂ

După trei săptămâni de școală online

Intrebările: 
1. Ce ați fi modificat în conduita dvs. de profesor/consilier de lectură dacă ați fi știut ce urmează să se 
întâmple odată cu mutarea școlii în mediul online? 
2. La sfârșitul acestei perioade care credeți că vor fi câștigurile dvs. profesionale pe care le veți putea 
exploata pentru viitor? 
3. Ce atitudine așteptați din partea decidenților (direcțiune, inspectorate, minister) în sprijinul desfășurării 
în condiții cât mai bune a școlii online?
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Classroom, care s-a dovedit 
util în transmiterea de mesaje, 
materiale suplimentare. Ne-a fost 
ușor să continuăm pe Google 
Classroom. 

Totuși, dacă aș fi știut ce 
urmează, cred că mi-aș fi 
antrenat elevii în mai multe 
activități de tip blended-learning. 
E drept, folosisem înainte și 
alte platforme online, elevii 
mei lucrează pe eTwinning, 
dar încercam să integrăm acele 
activități în curriculum, lucram 
mai mult la școală. M-aș fi 
asigurat că toți elevii mei au 
cărți în format electronic, că au 
acces la tehnologie (și aici nu 
vorbesc de telefonul sau laptopul 
părinților/fraților mai mari, ci de 
propriile dispozitive electronice). 
Îmi place să cred că i-aș fi învățat 
cum să folosească tehnologia 
în favoarea lor. De asemenea, 
cred că mi-aș fi achiziționat eu 
abonamente la aplicațiile care 
s-au dovedit a ne fi utile în tot 
acest timp. 

2. Simt că traversăm o perioadă 
de schimbare, de adaptare, de 
(re)descoperire. Am lucrat online 
din ziua în care s-au suspendat 
activitățile educaționale, nu 
ne-am oprit. I-am descoperit și 
pe elevi altfel, i-am remarcat pe 
copiii mai timizi, am putut da 
feedback personalizat, am fost 
nevoită să lucrez diferențiat, 
m-am bucurat de fiecare copil 
recuperat și adus la școala 
online. Am învățat să valorific 
ceea ce știam deja… (mi-a luat 
câteva săptămâni de căutare, 
experimentare), m-am convins 
că e foarte important ca elevii 
să lucreze într-un mediu sigur 
(așadar, la sfârșitul lunii martie, 
elevii mei lucrau în clasa 
virtuală de limba română, pe 
platforma eTwinning), a venit 
apoi reglementarea privind 
școala online, ne-am mutat pe 
platforma școlii (pentru ca elevii 
să poată accesa din același loc 
toate materialele/cursurile). Am 
participat la zeci de webinare 

(unele de foarte bună calitate, 
venite dinspre mediul de 
afaceri), am testat foarte multe 
platforme și aplicații, dar, mai 
ales, am devenit mai empatică, 
mai conștientă de ceea ce ni 
se întâmplă și de rolul pe care 
trebuie să ni-l asumăm. Veneam 
cu o experiență de formare 
online a adulților, dar am 
constatat că lucrurile sunt total 
diferite în activitatea cu elevii: 
trebuie să faci apel la creativitate, 
să motivezi continuu, să ai 
grijă să nu îi pierzi, să formezi 
competențe, chiar și la distanță. 
Am observat cât de mult îmi 
lipsește apropierea fizică de 
elevi, cât de mult timp îmi 
ia pregătirea lecțiilor (să am 
materiale și cerințe diferențiate/
să primesc feedback – pentru 
a răspunde nevoilor elevilor), 
cât de izolați suntem unii de 
ceilalți. Am descoperit că nu 
îmi este frică de schimbare, că 
am suficientă energie pentru 
a investi în mine și în noi. Am 
învățat că nu are sens să mă 
plâng de lucrurile ce nu țin de 
mine, ci să mă concentrez asupra 
acelor lucruri pe care am puterea 
de a le schimba. 

3. Aștept din partea decidenților 
o evaluare obiectivă a situației 
școlii online și adoptarea unor 
măsuri eficiente. Numiți-mă 
visătoare, dar, în condițiile 
în care nu știm cu certitudine 
când vom putea să revenim 
la școala cea pe care o știam 
noi (probabil niciodată), ar fi 
momentul să se investească 
în digitalizarea școlilor, să se 
achiziționeze laptopuri pentru 
elevi și profesori, cu acces gratuit 
la platforme online (sigure). 
De asemenea, simt că e nevoie, 
mai mult ca oricând, de modele 
de bună-practică, de acces la 
resurse, de o abordare coerentă.

„Totodată, cred că este necesar ca 
specialiștii să ne ofere ghiduri prin 
care să ne prezinte din punct de 
vedere teoretic și practic specificul 

predării online...”

Ramona Jitaru, Colegiul 
Național Vasile Alecsandri, 
Bacău

1. Presupunând că se poate 
intui cu adevărat un astfel de 
moment, aș fi insistat ca toți 
elevii mei să aibă cât mai multe 
cărți în format fizic, fără să se 
bazeze pe faptul că pot frecventa 
bibliotecile. Chiar dacă se pot 
cumpăra cărți care să fie livrate 
de curier, elevii și părinții lor nu 
au deprinderea de a-și alcătui o 
bibliotecă personală, considerată 
în zilele noastre un lucru 
demodat, care probabil ocupă 
prea mult spațiu și consumă 
prea multe resurse financiare. 
Însă în această perioadă ni s-a 
demonstrat tuturor că niciodată 
nu avem fizic suficiente cărți cu 
care să ne umplem singurătatea. 

Dar poate chiar mai important 
ar fi fost să selectez cu mai 
mare atenție oferta de formare 
profesională și să parcurg 
programe din care să învăț 
cu adevărat cum să folosesc 
instrumentele online, pentru a 
fi acum cu adevărat pregătită să 
mă implic în predarea-învățarea 
mediată de calculator. Recunosc 
că, deși am în portofoliul 
personal mai multe diplome 
care atestă absolvirea diverselor 
cursuri, am tratat acest subiect 
doar din perspectiva creditelor 
profesionale și nu ca pe o reală 
nevoie de învățare. Acum a 
trebuit să învăț pe cont propriu 
și foarte multe operații îmi sunt 
încă străine. 

Aș fi fost mai câștigată dacă 
implicam mult mai mult 
calculatorul în ora de limbă și 
literatură română, pentru că 
acum am fi avut un precedent 
la care eu și elevii mei să ne 
raportăm.

2. Din păcate, nu pot să văd 
această perioadă ca pe o șansă 
de a mă îmbogăți și chiar cred că 
riscăm să ne deprofesionalizăm. 
Trebuie să avem în vedere că 
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termenul de ordine din aceste 
zile este improvizația, pentru 
că foarte puțini dintre profesori 
cunosc ce implică și ce este cu 
adevărat educația online, iar 
profesorii nu fac decât să umple 
timpul elevilor, acoperind așadar 
doar latura socială și îngrijindu-se 
deci de emoțiile acestora. Evident 
că este obligatoriu ca un profesor 
să aibă o permanentă grijă 
față de ceea ce simt elevii, dar 
educația nu se poate rezuma la 
acest aspect, așa cum se întâmplă 
acum.

Singurul aspect pozitiv este 
legat de capacitatea îmbunătățită 
de a folosi instrumentele online, 
dar recunosc că nu îmi doresc 
foarte mult să „măresc doza” față 
de cât le foloseam în trecut.  

3. Sunt mai multe probleme 
pe marginea cărora decidenții 
ar trebui să comunice mai mult 
și mai clar. Mă gândesc mai 
ales la elevii care sunt acum în 
clasa a VII-a și care urmează să 
treacă prin evaluarea din 2021, 
un examen pentru care nu avem 
încă o structură clară, și față 
de care nu știm dacă „ne-am 
făcut datoria la clasă”. Cred că 
avem nevoie de cât mai multe 
informații care să ne ajute să 
ne organizăm, inclusiv prin 
publicarea unor variante de 
subiecte de examen. 

Totodată, cred că este necesar 
ca specialiștii să ne ofere ghiduri 
prin care să ne prezinte din 
punct de vedere teoretic și 
practic specificul predării online, 
pentru a fi cât mai limpede ce 
fel de abilități pot fi formate în 
această perioadă de carantină 
prin intermediul predării prin 
calculator.

„Cel mai frumos dar pe care îl 
putem face elevilor noștri ar fi 
autonomia învățării.”

Natașa-Delia Maier, Școala 
Gimnazială IOANID, București

1. Din fericire, în ultimii ani 
am avut diverse preocupări 

legate de resursele educaționale 
digitale și de instruirea asistată 
de calculator. Am avut marele 
noroc de a face parte din echipa 
Institutului de Științe ale 
Educației, de a fi într-un mediu 
care a promovat inovația și, 
drept urmare, aveam în „bagajul 
personal” experiențe de învățare 
online sincrone și asincrone 
(inclusiv videoconferințe și 
evaluări pe platforme digitale), 
beneficiile unor module de 
formare cu experți IBM în 
domeniul colaborării la distanță 
și a managementului de 
proiecte (Agile, Trello, Mural, 
Planning Poker etc.) și certificări 
ale competențelor („Bazele 
telelucrului”, Universitatea 
Politehnica București) – pentru 
platforma Moodle și, în 2019, 
obținusem certificarea de 
„Google Educator”). Inclusiv 
spațiu de lucru și autorizare 
pentru Classroom Google aveam, 
pentru că, de o vreme încoace, 
cochetam cu ideea că aș putea 
da și altfel de teme pentru acasă 
sau că aș putea crea și altfel de 
proiecte. Mi-a lipsit însă minima 
intuiție referitoare la ce avea 
să se întâmple și, cum școala 
în care lucrez are o atitudine 
deschisă față de instrumentele 
educaționale moderne, aveam 
toate dotările necesare în 
cabinetul de lucru (calculator, 
imprimantă, conexiune la 
internet, tablă interactivă, 
proiector, sistem de sunet) 
pentru a-i face pe elevi parteneri 
la construcția lecției, fără să simt 
nevoia de a folosi și un cont de 
e-mail sau un Google drive ori 
vreo aplicație de teleconferință. 
Privind retrospectiv, ar fi fost 
bine să avem cu toții conturi de 
email instituționale, acces la o 
platformă și, eventual, o zi pe 
săptămână în care să exersăm 
(cu complicitatea colegei de 
TIC) cursurile „la distanță”. Sau 
„ritualuri didactice” prin care 
eu să intervin de la distanță, să 
îi ghidez pe elevi în efectuarea 

unor sarcini de lucru integrate, 
sub „umbrela” proiectelor de tip 
„investigație”. Tranziția ar fi fost 
mult mai ușor de făcut, cu toate 
că nu mă plâng nici de actuala 
stare de lucruri (mă număr 
printre foarte puținii fericiți care 
au putut să migreze la formatul 
digital de predare chiar din 
prima zi a închiderii școlilor).

2. Incontestabilul câștig 
profesional va fi experiența 
efectivă de lucru, dublată 
de o oarecare „expertiză” în 
domeniul predării/învățării la 
distanță, asistată de calculator. 
Cred că este greu de anticipat 
câtă flexibilitate în folosirea 
aplicațiilor, a diverselor 
programe și instrumente de 
planificare, lucru, evaluare se 
câștigă, în fond, în câteva luni 
de practică efectivă. Am obținut 
certificarea de Google Educator 
cu un an în urmă, în primăvara 
2019, după care nu m-am mai 
atins prea mult de programele 
și aplicațiile pachetului Google 
for Education. Cu toate acestea, 
principiile de funcționare, 
strategiile de organizare a 
materialului, modalitățile de 
etapizare a învățării mi-au venit 
la îndemână. Precum mersul pe 
bicicletă, sunt și acestea „stocate” 
în rubrica de competențe 
și nu necesită decât o vagă 
„împrospătare” pentru a fi puse 
în practică. 

Pentru cine se deprinde cu o 
platformă de lucru, a învăța 
să lucreze pe încă una nu este 
decât chestiune de transfer și 
de „acordaj” instrumental. Sau, 
altfel spus, dacă știam să folosesc 
Skype, Cisco Webex și Hangouts, 
a învăța să folosesc Zoom și Meet 
nu a mai fost decât o problemă 
de „identificare” a similitudinilor 
(oare are sau nu are tablă/
evidențiator/marcaj de ridicarea 
mâinii? Câți clienți suportă 
concomitent în videoconferință? 
E limitată sau nu ca durată? 
Cum și cât controlez participarea 
celorlalți? etc.)
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Cred că o abordare diferită a 
demersului didactic, niște căi 
noi de integrare a competențelor 
digitale, un plus de reflexivitate 
și de răbdare sunt alte beneficii 
evidente. Cel mai mare câștig 
profesional este însă confirmarea 
rolului meu în clasă, stima 
profesională cu care trebuie să 
îmi privesc prezența efectivă 
în mijlocul copiilor: învățarea 
în mediul digital este precum 
spovedania electronică, în 
mediul educațional asistat de 
calculator al României actuale. 
Am simțit, atât eu, cât și copiii, 
declarat sau nedeclarat, absența 
contactului direct, a emoției pe 
care prezența umană o scoate 
la iveală. În ciuda bucuriei de a 
împărtăși, în ciuda răbdării lor, 
în ciuda disponibilității și de o 
parte, și de cealaltă. 

3. Să o luăm în ordinea 
ascendentă a responsabilității: 
de la conducerea școlii nu 
aștept decât să păstrăm și 
să iterăm bunele practici pe 
care le-am conturat în ultima 
perioadă. Copiii sunt entuziaști, 
orele au căpătat deja rutina 
unei școlarități complete 
(cu calculator, prezență 
electronică și catalog digital prin 
Kinderpedia), nu ne rămâne 
decât să continuăm să facem 
exact ce am făcut și în ultimele 
săptămâni: să predăm, să 
experimentăm, să învățăm, să 
evaluăm ceea ce facem, să ne 
punem mai departe întrebări și 
să o luăm de la capăt pentru a 
găsi soluțiile. Sunt conștientă de 
faptul că există imense inegalități 
între școli: mediul, orientarea 
lor, nivelul de școlarizare 
determină și propagă toate 
aceste inegalități. Inspectoratele 
ar trebui să asigure cursuri de 
formare pentru profesori, sesiuni 
de antrenament în lucrul cu 
platformele agreate în sistem 
(mă refer, în special, la Google 
Suite for Education, Moodle și 
Microsoft Teams, de departe 
cel mai frecvent utilizate în 

România), astfel încât profesorii 
să se poată adapta predării 
digitale. Apoi, tot inspectoratele 
ar putea oferi o rețea de sprijin 
pentru bune practici didactice 
în mediul digital și asistență de 
implementare acelor școli care 
nu dispun de profesori la fel de 
temeinic pregătiți pentru acest 
tip de ore. Tot inspectoratele sunt 
cele mai în măsură să cunoască 
situația din teritoriu și să poată 
scrie proiecte/să solicite fondurile 
necesare dotării cu conexiune la 
internet și instrumente specifice 
a școlilor (mai ales a acelora din 
mediul rural). 

Nu e de neglijat deloc lipsa 
resurselor educaționale în 
format digital (RED-uri). Avem 
nevoie de o bază de activități, 
aplicații, exerciții, proiecte, 
pachete de instruire interactivă 
care să acopere fiecare an de 
învățământ, fiecare unitate 
de învățare (sub aspectul 
noțiunilor, al competențelor, al 
proceselor cognitive angrenate), 
astfel încât să nu fie nevoie ca, 
pentru o oră derulată online, 
profesorul să pregătească timp 
de x ore materialele necesare (x 
fiind cuprins în intervalul 2-5). 
Există pe internet materiale 
de învățare, e adevărat, 
dar: sunt disparate (nu sunt 
unificate sub aspectul formei, 
al manierei de prezentare, 
al aplicațiilor utilizate), sunt 
inegal reprezentate (comparativ, 
limbile străine și matematica 
stau minunat față de domeniul 
literaturii sau al limbii române), 
de multe ori sunt în altă limbă 
decât româna și sunt inegale 
ca grad de dificultate sau 
acuratețe. Nu mai vorbim despre 
prevalența pachetelor destinate 
evaluării în raport cu acelea care 
vizează predarea, exersarea, 
consolidarea, recapitularea.

Poate că asta ar fi cea mai 
frumoasă misiune pentru 
ministerul nostru: să găsească 
numitorul comun al materialelor 
care ajung pe masa elevilor: 

suficiente, de calitate, pentru 
fiecare dintre anii de școlarizare 
din sistemul românesc, 
uniformizate (aș prefera să nu 
trebuiască să descarc alte pachete 
de aplicații sau să instalez alte 
programe, de fiecare dată când 
încerc materiale noi). Cel mai 
frumos dar pe care îl putem face 
elevilor noștri ar fi autonomia 
învățării. Eu, ca profesor, nu 
doresc decât să fiu purtătorul 
de lumină al elevilor mei și, 
pe măsură ce se obișnuiesc cu 
cărările cunoașterii, aș vrea să 
văd că îndrăznesc să facă pași pe 
drumul acesta și de unii singuri. 
Un copil autonom, care nu se 
simte stingherit de învățare și 
nici dependent de profesor, e mai 
probabil să trăiască minunata 
sete a curiozității de a ști.

„În trecerea la predarea digitală 
s-a văzut destul de mult cât de 
concentrați suntem pe metode și nu 
pe țelul mai mare din spatele lor.”

Ivona Munteanu, Liceul 
Tehnologic nr. 1, Fundulea, 
județul Călărași 

1. Aș fi chestionat sistematic 
avantajele și dezavantajele 
unor platforme online. Aș fi 
inclus mai frecvent în practica 
mea activități complementare 
desfășurate în mediul digital. Mă 
consideram destul de conectată 
la instrumente online de lucru, 
dar se întâmpla sporadic, 
nu neapărat cu o viziune de 
ansamblu. 

2. Pe de o parte, am descoperit 
niște instrumente sau funcții 
insuficient explorate, pe care 
intenționez să le folosesc și după 
ce revenim la școală. Doar câteva 
exemple − Google Classroom mă 
încântă prin posibilitatea de a 
avea centralizate într-un singur 
loc textele scrise de elevi, pe 
care poți da feedback punctual 
și le poți urmări și evidenția 
progresul. E un avantaj și pentru 
profesor, dar și pentru elev; 
accesul la un astfel de portofoliu 
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digital care îți oferă o imagine a 
drumului parcurs și a impactului 
feedbackului. De asemenea, pe 
Google Forms există posibilitatea 
unor evaluări rapid de executat și 
de către profesor și de către elevi, 
care îți pot oferi ușor o privire 
de ansamblu asupra clasei și 
asupra momentului de învățare 
în care se află fiecare elev. Nu 
în ultimul rând, aplicația Padlet 
reprezintă un spațiu excelent de 
expoziții online. Știam de Padlet 
și înainte de pandemie, dar nu o 
explorasem îndeajuns. 
Dincolo de instrumente, pentru 
mine a fost un câștig să-mi pun 
o mulțime de întrebări, să îmi 
regândesc obișnuințe, să-mi 
depășesc rezistențe și temeri 
legate de priceperea mea la 
mediul digital. Se întâmpla, 
desigur, și înainte, dar acum 
întreg procesul a fost accelerat. 
Să fiu nevoită să învăț atât de 
mult atât de rapid, într-o stare 
de stres, m-a pus în pantofii 
elevilor mei și am reflectat mai 
intens ca de obicei la propriile lor 
rezistențe. Mă simt mai empatică 
și mai bine pregătită să-i sprijin 
acum din acest punct de vedere. 
Altfel spus, oricât de ciudat, mie 
mi-a prins bine să-mi fie greu. 

3. Cred că e clar pentru toată 
lumea cât de important va fi 
de aici încolo să se investească 
sistematic în pregătirea 
profesorilor pentru mediul 
de lucru online. Nu va mai fi 
cale de întors la o lume fără 
instrumente digitale. Nu doar de 
teama pandemiei, ci pentru că 
e lumea în care vor crește elevii 
noștri. E nevoie, pe de o parte, 
de cursuri de bună calitate strict 
pe dobândirea unor abilități 
de lucru în online și, pe de altă 
parte, cred că sunt mult mai 
necesare decât credeam activități 
de mentorat și dezvoltare 
personală pentru schimbarea 
atitudinii și a rezistențelor la 
schimbare. Să nu știi să lucrezi, 
în sine, nu e o problemă. Să 
te blochezi în rezistența de a 

adapta ceva esențial în propriul 
stil de lucru, este; și motivațiile 
din spatele acestui blocaj, pe 
care l-am simțit în jur și la mine 
în această perioadă, nu se pot 
rezolva printr-o formare, ci 
printr-un proces de durată, de 
mentorat și de creștere personală. 
Cred, de asemenea, că factorii 
de decizie ar trebui să facă un 
efort constant de formare care să 
mute accentul profesorilor de pe 
metode și de pe cum fac ceea ce 
fac, pe scop, viziune pe termen 
lung. Pentru ce fac ceea ce fac și 
abia apoi ce metodă mă servește 
cel mai bine pentru scopul 
urmărit. S-a văzut destul de mult 
cât de concentrați suntem pe 
metode și nu pe țelul mai mare 
din spatele lor, zilele acestea, în 
trecerea la predarea digitală.  

Nu în ultimul rând, cred că 
ne va fi de folos să ni se ofere 
oportunități de a învăța să ne 
organizăm timpul mai bine și să 
fim mai eficienți. Individual și 
în colectiv. În mediul privat se 
țin o mulțime de cursuri pentru 
managementul timpului, nu văd 
de ce școlile ar face o excepție, 
nevoia există. 

„Cum ar fi ca, periodic, să ne 
apară pe reţelele de socializare Harta 
egalităţii de şanse în educaţie, nu 
(doar) cea Covid-19?”

Gabriela Roşa, Şcoala 
Gimnazială Octavian Goga, 
Cluj

1. Având în vedere faptul 
că mă simt şi îmi doresc să 
rămân „un imigrant digital”, 
nu definitiv fixată în mediul 
online, cred că m-ar fi ajutat o 
arhivare, o stocare a resurselor 
digitale bune de folosit la lecții, 
măcar a acelor resurse pe care 
le-am utilizat la clasă, precum 
şi a produselor rezultate – lecţii 
interactive, quizuri, prezentări 
audio-video, animaţii etc. Spun 
că aş fi făcut asta, chiar dacă ştiu, 
aproape sigur, că nu aş fi rezistat 
tentaţiei de a încerca să descopăr 

altele şi cât mai multe dintre 
instrumentele cu care suntem 
bombardaţi în această perioadă. 

În rest, online-ul îmi 
validează offline-ul şi am aici 
în minte răspunsurile elevilor 
la  chestionarul trimis spre 
completare după primele două 
săptămâni de şcoală online, 
perioadă în care le propusesem 
să scrie (jurnal intim şi extim) 
şi să citească. În chestionar le 
ceream, printre altele, să facă 
propuneri de activităţi pe care să 
le desfăşurăm împreună în şcoala 
online. Ceea ce mi-au propus a 
fost, pe scurt, ceea ce făceam şi 
în offline, adică: prezentări de 
carte, teste amuzante de lectură, 
poveşti dintr-un cuvânt (pe o 
temă aleasă împreună, construim 
o poveste, fiecare participant 
spunând doar câte un cuvânt), 
anticiparea întâmplărilor dintr-o 
poveste (lectură predictivă), 
descrieri-surpriză (aşa le numim 
la clasă − descrierea unui obiect, 
fără precizarea obiectului), 
scriere de poveşti, fişe de lucru, 
audiţia ori lectura împreună a 
unor poveşti ş.a.; unii elevi m-au 
rugat să le dau chiar şi exerciţii 
suplimentare, în condiţiile în care 
nu am pomenit nimic despre 
vreo notare.  

Ce aş face, în schimb, în plus, 
odată reluată şcoala offline, ar fi 
să îi încurajez pe elevi să citească 
şi să prezinte colegilor şi altceva 
decât beletristică, schimbare 
pe care aş face-o ca urmare a 
diversităţii lecturilor acestora, 
prezentate extrem de degajat 
în timpul unei videoconferinţe, 
a cărei temă nici măcar nu era 
lectura. 

2. În mod clar, în viitor voi 
putea folosi şi cu mai multă 
uşurinţă şi cu mai multă 
încredere aplicaţii specializate, 
după ce le-am experimentat şi 
le-am înţeles atât avantajele, 
cât şi dezavantajele. Prin 
explorarea tehnologiei, cumva 
contracronometru, pentru a alege 
eficient şi în timp util 
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exact aplicaţia care să 
servească obiectivelor 
de învăţare, mi-am 
perfecţionat, pe de o parte, 
abilitatea de a procesa 
informaţia găsită pe 
internet, de a o privi cu ochi 
critic şi a de o utiliza creativ 
(şi nu excesiv), pe de altă 
parte am dobândit un soi 
de autodisciplină (până şi 
în gestionarea timpului) de 
care nu dispuneam înainte. 
Profesional, mă va ajuta şi 
ceea ce m-a îndemnat să 
observ una dintre colegele 
mele, şi anume cunoaşterea 
elevilor în alt mediu, în 
cel de acasă, un mediu al 
„învăţării colective”, pentru 
că unii elevi de-ai mei 
participă la ore cu fraţii mai 
mici în braţe sau cu bunicii 
alături şi nu doar în calitate 
de colocatari, ci şi de colegi, 
civilizaţi, e adevărat, de oră. 
De aici, gradul foarte ridicat 
de înţelegere, de acceptare 
şi de adaptare pe care mi 
l-a adus predarea online, 
prin videoconferinţe, şi pe 
care îl simt ca un câştig, 
de păstrat, dar mai ales de 
exploatat. 

3. Trebuie să precizez de 
la bun început că sunt o 
profesoară norocoasă şi 
mă consider  privilegiată, 
având în vedere faptul că 
atât din partea şcolii, din 
partea direcţiunii, cât şi 
din partea Inspectoratului 
Cluj, prin inspectorul de 
specialitate, primim şi 
eu, şi colegii mei, sprijin  
profesional şi emoţional.

 Din 16 martie ne-am 
mutat toţi colegii din şcoală, 
pe platforma Microsoft 
Teams 365, cu instrucţiuni 
clare de utilizare, cu 
webinare de instruire ţinute 
de informaticianul şcolii, 
cu învăţare unu la unu, în 
grup mic sau în grup extins. 
Chiar dacă aceasta este 

platforma digitală oficială 
a şcolii, fiecare dintre 
profesori are în continuare 
libertatea de a utiliza (şi) 
orice alt software. 

De asemenea, asigurarea 
egalităţii de şanse, accesul 
tuturor elevilor la învăţarea 
online s-au realizat într-
un timp foarte scurt, 
prin intermediul unui 
parteneriat funcţional (şi de 
data aceasta) între şcoală, 
Inspectorat şi Primăria 
Cluj-Napoca, oferindu-se 
echipamente IT, tablete 
tuturor elevilor cărora le 
lipseau. 

Inspectorul de specialitate 
a avut iniţiativa de a ne 
solicita implicarea în 
realizarea şi împărtăşirea 
de resurse educaţionale 
deschise, specifice 
disciplinei, resurse care 
sunt stocate într-o bază de 
date şi puse la dispoziţia 
noastră.  

În ceea ce priveşte 
sprijinul Ministerului la 
desfăşurarea optimizată 
a şcolii online, aştept 
reglementarea situaţiei 
elevilor care nu au 
mijloacele digitale 
necesare pentru a continua 
învăţarea – am citit că se 
intenţionează acest lucru 
până la toamnă. Până 
atunci, pentru a-i sprijini 
pe elevi, cred că ar fi utilă, 
pentru a învăţa unii de 
la alţii, o hartă – chiar 
interactivă- , poate pe 
judeţe (aşa cum e harta 
care conţine rezultatele 
elevilor la examenele 
naţionale),  poate pe 
localităţi, poate pe şcoli, 
în care să apară, voluntar, 
nu sub semnul vreunei 
obligativităţi profesionale, 
toate iniţiativele de succes, 
pe scurt prezentate, pe care 
ştiu că unii colegi, profesori 
sau învăţători, le au, pentru 

ca resursele educaţionale 
să ajungă la elevi şi pe alte 
căi decât internetul. Cum ar 
fi ca, periodic, să ne apară 
pe reţelele de socializare 
Harta egalităţii de şanse 
în educaţie, nu (doar) cea 
Covid-19? 

De asemenea, având în 
vedere faptul că şcoala 
online se vrea tot şcoală 
şi, odată asigurat accesul 
tuturor elevilor la această 
modalitate de a continua 
învăţarea, pe mine m-ar 
ajuta şi o reglementare 
clară, atât în privinţa 
obligativităţii prezenţei 
elevilor la ore, cât şi în 
privinţa evaluării şi a 
notării acestora, alta decât 
aceea cu acordul părinţilor. 

Simona Stoica, Colegiul 
Economic Virgil Madgearu, 
Galați

1. Nu aș putea spune că 
evenimentele recente m-au 
adus într-o situație fără 
ieșire. Programa școlară, 
ritmul alert al activităților 
de învățare față în față sunt 
consumatoare de timp și 
energie și permanent aveam 
frustrarea de nu fi putut 
exploata valorile formative 
ale mijloacelor e-learning. 
Aceste demersuri fie nu se 
puteau desfășura datorită 
lipsei bazei logistice în 
școală, fie nu era timp, fie 
erau privite cu scepticism, 
pe fondul stereotipiilor de 
gândire. Pandemia mi-a 
oferit răgazul unui moment 
de reflecție și posibilitatea 
de a experimenta noi 
canale de comunicare cu 
elevii. Mi-a dat libertatea 
de a tatona legitim la 
ora obișnuită platforme, 
aplicații față de care elevii 
au nativ o afinitate crescută. 
Orele pot deveni atractive, 
cu o condiție, anume de a 
nu fi folosite excesiv, 
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haotic, încât să îi pună 
și mai mult pe elevi în 
dificultate. Cea mai mare 
problemă este acum de tip 
organizatoric și mai ales de 
regândire a strategiilor de 
lucru, într-un timp scurt, 
pentru a furniza conținutul 
științific, de a forma 
competențe, asigurându-
mă de feedback-ul pozitiv 
al elevilor. Acest lucru 
se realizează mai ușor în 
condițiile în care a fost 
cultivată empatia profesor-
elev. Presupunând că s-ar 
fi putut anticipa această 
provocare contemporană, 
ar fi fost utilă pregătirea, 
testarea graduală, parțială a 
conținuturilor de învățare, 
încât transferul procesului 
educativ în mediul online 
să se realizeze firesc, pe 
baza unei sistem deja 
implementat.
2. Experiența socială pe 
care o înfruntăm este și 
o provocare profesională 
care mă obligă să îmi 
depășesc limitele și să mă 
adaptez situației. Cu fiecare 
încercare, reușită sau nu, 
învăț ceva. Îmi propun să 
diversific modalitatea de 
predare, de evaluare prin 
mijloace online, care să fie 
relevante din perspectiva 
competențelor dobândite 
de elevi, prin raportarea 
la conținutul programelor 
școlare și al examenelor 
naționale. Nu spun că este 
ușor să facem față acestui 
demers, dar dacă mă ajută 
să aflu cu puțin mai mult 
decât știam, să îmi păstrez 
elevii aproape, urmărind  
nevoile lor de formare, 
atunci merită tot efortul.

3. Din fericire pentru 
mine, lucrez într-un liceu 
în care există deschidere 
pentru tot ceea ce înseamnă 
nou. Susținerea nu se 
manifestă doar la nivel 

declarativ, ci adesea sunt 
căutate soluții pentru 
implementarea ideilor 
bune. În ce privește 
Ministerul, așteptările sunt 
minime. Aș fi mulțumită 
să existe manuale în 
format electronic pentru 
toți anii de studiu, să se 
restructureze programa, 
încât profesorul să aibă 
mai mult timp, libertate 
și mijloace de a desfășura 
parțial și în paralel 
activitatea în mediul online 
prin metode e-learning. 

Odată ce elevul și 
profesorul se acomodează 
cu acestea, nu vor mai 
părea pretențioase, 
discontinue, ci vor intra în 
normalitate.

„Nouă, profesorilor, cine ne 
creează starea de bine pentru 
a putea răspunde nevoilor 
emoționale, în primul rând, 
și de învățare, în al doilea 
rând?”

Cătălina Tărcăoanu, 
Colegiul Național Calistrat 
Hogaș, Piatra Neamț

1. Cine și-ar fi imaginat 
cum se va metamorfoza 
școala într-un timp atât de 
scurt? Glumeam uneori cu 
colegii că, dacă vom ieși la 
pensie la 65 de ani, probabil 
vom preda de pe Facebook 
și vom avea un avatar pe 
care să îl arătăm elevilor, 
pentru că acestora le plac 
profesorii tineri, care „le au 
cu tehnologia”, iar noi vom 
fi îmbătrânit, vom fi purtat 
proteză. Iată că distopia a 
devenit realitate...

Mărturisesc că am privit 
circumspect mult timp 
programul CRED al MEC. 
Am văzut anul trecut două 
apeluri pentru selecția 
de formatori pentru 
gimnaziu. Doar citind lista 
documentelor necesare 

pentru selecție (încă o 
dosariadă, îmi spuneam), 
mă dezarmam și nu găseam 
motivația necesară pentru a 
mă înscrie la selecție. Dacă 
aș fi știut ce urmează să se 
întâmple, aș fi aplicat la 
primul apel, nu la al treilea. 
Formarea mi-ar fi facilitat 
accesul într-o comunitate 
de învățare, schimbul de 
opinii, întâlnirea cu autori 
de manuale, autori de 
programe ale disciplinei, 
conștientizarea modului în 
care s-a metamorfozat atât 
disciplina limba și literatura 
română, cât și programa. 
Experiența unor  webinare 
m-ar fi scutit de sindromul 
„burnout” din martie 2020. 

Aș fi utilizat platforme 
precum Google Classroom 
și Microsoft Teams atunci 
când aș fi fost plecată în 
proiecte Erasmus+ pentru a 
păstra legătura cu elevii. Aș 
fi stabilit întâlniri pe ZOOM 
sau Google Meet cu aceștia, 
dar și cu colegii profesori în 
vacanțe, așa cum am inițiat 
de când s-au suspendat 
cursurile. 

2. Profesor digital, 
părinte digital și formabil 
digital... Creativitatea 
este o superputere...  
Perioadele de criză trebuie 
exploatate și transformate 
în oportunități de (in)
formare. Informații noi, 
competențe noi consolidate, 
platforme, aplicații cu 
avantaje și dezavantaje 
care pot fi folosite și 
dacă învățământul s-ar fi 
desfășurat offline. 

Învățământul universitar 
era pregătit oarecum 
și pentru online, 
având departamentele 
ID. Învățământul 
preuniversitar nu. Mă 
încarc cu energie de la 
elevi, cu informații – un 
inventar conceptual
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terminologic pletoric, 
schimb de idei, consolidez 
competențe, împărtășesc 
temeri, dar continui 
călătoria digital, îmi umplu 
„fântâna sufletului” pentru 
a putea oferi și altora. Am 
urmat și trainingul online 
de utilizare a filmului 
documentar ca instrument 
educațional și am început 
deja să aplic și online ceea 
ce am învățat, încă după 
prima zi de formare. Cu 
siguranță, offline va fi și 
mai bine. Susțin cu tărie că 
online-ul nu poate substitui 
interacțiunea față în față, 
deși suntem nevoiți să ne 
privim pe noi înșine când 
predăm (nu puteam face 
asta, nu, înainte de Starea 
de urgență). Iar elevii 
care erau în bănci, unii în 
spatele celorlalți, în clasele 
cu mobilier „în rând” pot 
vedea privirile tuturor 
colegilor!  

3. Nouă, profesorilor, cine 
ne creează starea de bine 
pentru a putea răspunde 
nevoilor emoționale, în 
primul rând, și de învățare, 
în al doilea rând? De elevi 
am grijă eu... 

Direcțiunea? De la 

direcțiune există, să zicem, 
sprijin, urmează să primesc 
în custodie un laptop (am 
cerut laptopul catedrei 
de română), astfel încât 
eu și fiul meu de opt ani 
să ne putem desfășura 
activitatea, el ca elev, eu 
ca profesor. Deocamdată 
împărțim același laptop. 
Între 10-12.30 are ore el 
pe ZOOM. Mă așteptam 
să fim întrebați și noi, mai 
ales dacă avem și copii 
elevi, dacă avem ceea ce 
ne trebuie. Salut sprijinul 
pentru elevi, care pot face 
o cerere și pot primi în 
custodie un calculator, 
dar noi, profesorii, cu ce 
lucrăm? 

De la inspectorat? Măcar 
un mesaj pentru elevi, 
profesori, părinți! De 
încurajare, de susținere! Nu 
a apărut niciunul! Nici în 
martie! Nici la intrarea în 
vacanță! Nici în aprilie, de 
când e obligatorie școala 
on-line! O actualizare a site-
ului…? Ultimul mesaj este 
de la Ziua meseriilor!!! 

De la minister? Soluții: 
platforme oficiale, astfel 
încât profesorul de română 
să nu trebuiască să aibă în 

grijă și partea de TIC, să 
stea ore în șir urmărind 
webinare, tutoriale, făcând 
încercări cu prietenii 
pentru a testa, a învăța etc. 
cum să creeze clase, cum 
să introducă elevi etc. E 
impresionant cât de mult 
se ajută cadrele didactice 
pe grupurile de Facebook 
când au câte un impas. Dar 
nu de acolo ar trebui să 
primească consultanță, ci 
de la specialiști din sistem. 

Netiquette!!! E necesar un 
cod de conduită în mediul 
online și pentru profesori și 
pentru elevi!

 
Am primit 53 de răspunsuri 

de la profesori din școli de 
toate profilurile de pe tot 

teritoriul României. Pentru 
că nu aveam posibilitatea 

publicării tuturor, le-
am selectat pe cele mai 

reprezentative, dar care 
nu reprezintă totuși decât 

parțial situația reală a școlilor 
din țară. Nu am primit, de 

exemplu, niciun răspuns de la 
un profesor care lucrează în 

mediul rural. 
Ancheta a fost realizată de 

Monica Onojescu. 
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Suntem într-un moment în care accesările pe 
internet cresc într-un ritm impresionant. În iunie 
2018, datele arătau că jumătate din populația 
globului avea acces la internet (46,1%), pe secundă 
se încărcau 67 de gigabytes de date în spațiul virtual 
și se produceau 54.000 de căutări pe Google, 7000 de 
postări pe Twitter, 729 de fotografii pe Instagram, 510 
comentarii pe Facebook și se trimiteau aproape două 
milioane de emailuri1. 

Categoric că dezvoltarea acestui tip de societate 
și globalizarea are impact și asupra tinerilor din 
România, astfel că datele2 ne arată că adolescenții 
de 16 ani, în proporție de 98,7%, au folosit 
internetul, iar 97,3% îl folosesc zilnic, recunoscând 
că, în proporție de 75,8%, sunt autodidacți în ce 
privește îmbunătățirea abilităților de utilizare. În 
plus, mediul online reprezintă principala sursă de 
informare a copiilor, 59,4% își iau informația pe 
care o găsesc la căutarea pe Google și 51,4% de pe 
website-uri de streaming (cum este cazul Youtube). 
Cele mai relevante informații tinerii le găsesc pe 
Youtube (54,4%), Wikipedia (54,0%), Facebook (46,1%) 
și Instagram (28,5%), determinând restructurarea 
informației din texte continue, în cele discontinue, 
concise și multimodale (statice, dinamice, tip 3D etc.). 
Dar sursele nu sunt foarte des verificate, de aceea 
fenomenul fake-news este tot mai puternic; astfel, 
5,9% dintre copii nu verifică niciodată informațiile 
pe care le citesc, 12,8% le verifică rar și 28,9%, 
doar uneori. În schimb, cei care verifică informația 
aleg fie să acceseze mai multe site-uri (68,1%), fie 
iau în considerare informația doar pentru că ea 
corespunde cu ceea ce cunosc în prealabil (52,3%) 
sau au suficientă încredere în sursa accesată (42,3%). 

În acest context, atât de fragil, propunem o discuție 
despre modul în care se schimbă raportarea la 
informație și accesarea ei de către generațiile care 
vor activa într-o lume multiliterată și flexibilă  – ne 
gândim aici la faptul că  85% dintre meseriile care 
vor exista în 2030 încă nu au fost inventate3, cuvântul 
va fi tot mai detronat de imagine, societatea va 
fluctua între local și global, cultură și tehnologie, 
iar colaborarea și interconectarea ar putea implica 
o schimbare a modului în care copiii de azi învață 
să acceseze informația, să o analizeze și să o 
împartă cu ceilalți. Referințele bibliografice sunt 
numeroase, iar acest articol valorifică în principal 
idei despre impactul și dezvoltarea psihologică a 
copiilor (Manfred Spitzer, Constantin Vica et alii4.), 
din perspectiva retoricii digitale (Lavinia Hirsu5), 

a strategiilor de lectură în spațiul web (Maya B. 
Eagleton și Elizabeth Dobler) sau a identității 
virtuale (Constantin Cucoș6). 

Preambulul acestui articol ne-a condus spre 
ipoteza că lectura în mediul online se produce 
printr-o accesare corectă a informației, iar scrierea 
pe motoarele de căutare, identitatea creată în 
spațiul virtual, analiza resurselor și conectarea lor 
trebuie învățate astfel încât internetul să fie util în 
viața copiilor. Dezvoltarea autonomiei copiilor 
în mediul online poate fi produsă nu numai de 
profesori conștienți de caracterul transversal 
al competenței, ci și de părinți7. Aceasta se află 
la intersecția literației (abilității de lectură), 
literației media, literației informaționale, literației 
digitale, literației tehnologice, multiliterației și 
transliterației, implicând căutarea informației, 
gândirea critică, asimilarea informației, luarea de 
decizii, colaborarea și implicarea socială, precum și 
creativitatea, conexiunea și aspectele metacognitive, 
de autoreglare. 

Trebuie să subliniem că fiecare educator își 
poate asuma modul în care contribuie la formarea 
copiilor ancorați în cyberspațiu (al cărui risc 
e depersonalizarea individului). Identitatea 
virtuală este fluidă și extensivă, iar conglomeratul 
de semne și simboluri online poate induce un 
cadru referențial mult mai superficial, ajungând 
disruptiv, tot mai puțin stimulant neuronal;  se 
ignoră că internetul este un mijloc de dobândire 
a informației, de comunicare care trebuie utilizat 
rațional: „însușirea unei cunoașteri adevărate nu se 
face nici printr-o navigare superficială, ci printr-o 
dezbatere activă, prin formularea de întrebări, 
prin analizare și sintetizarea unor conținuturi noi. 
[…] Cine se informează despre un anumit subiect 
trebuie să parcurgă ceea ce de 150 de ani poartă 
numele de «cerc hermeneutic»”8. Din acest motiv, 
mizăm pe faptul că învățarea lecturii online va 
lua în considerare cumulul de informații pe care 
creierul uman îl poate procesa, rezolvarea de 
probleme prin căutări valide pe pagini de internet 
din zona „internetului profund”, care nu apar 
pe prima pagină a rezultatelor, poate nu la fel de 
mult accesate precum paginile facile/superficiale 
informațional. 

Utilizarea cogniției cititorului recurge la analiza 
resurselor din perspectiva modului în care 
răspund scopului în care se face lectura/căutarea, a 
veridicității și credibilității informației, a identificării

Lectura online: strategii și algoritm de căutare

Bogdan Rațiu,Raluca-Ana Medeșan
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de idei variate, complexe și valide, a identificării 
surselor de manipulare/fake-news prin interogare 
permanentă și scepticism și, nu în ultimul rând, prin 
abordarea problemei din numeroase perspective. 
După identificarea unei probleme asupra cărora 
elevii își doresc/trebuie să se informeze, discuția 
vizează modul de căutare a informației prin cuvinte-
cheie/tag-uri și algoritmi care se bazează pe căutările 
anterioare ale fiecăruia9. În studiile din domeniu10 
este menționată, în cazul utilizatorilor, carența 
identificării surselor optime de informare. Calitatea 
și profunzimea lecturii web este determinată de 
retorica digitală a consumatorului de internet – 
căutările pot modifica identitatea utilizatorului 
online, patternul cultural, pot să reconstruiască 
relația cu ceilalți utilizatori de conținut asemănător, 
având o dimensiune socială.

În primul rând, spațiul scriiturii este redimensionat 
online; scrisul și lectura, având un caracter integrator 
și cumulativ, facilitează experiența de informare 
rapidă și din numeroase pagini (web), luând în 
considerare algoritmii de căutare, identitatea 
utilizatorului, retorica digitală și abilitatea de a 
căuta resursele optime. În acest sens, în funcție de 
modalitățile de căutare și de comunicare online, se 
pot realiza comunități pe baza unor interese comune 
și care au organizată informația prin cuvinte-cheie 
din aceeași familie de cuvinte. Jodie Nicotra11 în 
,,Folksonomy” and the restructuring of writing space 
(2009) definește folksonomia ca un tag multi-utilizat 
care „produce o nouă tehnologie de organizare a 
materialului pe web, una care depășește ierarhia 
tradițională și sistemul clasificat”. Similar, James 
Porter (Rhetoric in (as) a digital economy, 2010) a 
văzut folksonomiile ca pe o legătură socială „o bază 
de date în care comunitatea de utilizatori contribuie 
la conținut și creează structura organizată prin 
etichetare”. Cu alte cuvinte, folksonomiile permit 
utilizatorilor să numească și să aranjeze conținut 
online prin clasificarea și identificarea acestui 
conținut pe baza modului personal de a descrie 
tagurile (etichetele). Folksonomiile reprezintă „un 
sistem de clasificare”12 (etimologic: folk − popor, 
taxonomie − descriere și clasificare) prin care se 
organizează informația pentru a o găsi mai ușor în 
funcție și de experiența pe acel motor de căutare. 
Trebuie știut că un motor de căutare precum 
Google preia și clasează informația digitală pe baza 
locației utilizatorului, a intereselor lui politice/
sociale, a specificului întrebării lui și a meta-datelor 
web. Totuși, nu trebuie să rămânem ancorați în 
complexitatea algoritmilor de căutare, ci să vedem 
dimensiunea retorică și socială încorporată în aceste 
infrastructuri, la fel ca relevanța lor în practica 
scrierii zilnice și a activității digitale. Dar pentru 
John Battelle (The search: How Google and its rivals 

rewrote of business and transfomed our culture, 2005) 
căutarea online devine interesantă pentru că fiecare 
etichetă/lansare de căutare/clic ar fi, de fapt, o 
modalitate de conectare la căutările și tagurile altor 
persoane, la conectarea cu intențiile de numire și 
identificare a lucrurilor care contează cel mai mult 
și pentru alte persoane.

Totodată, o retorică digitală primară ar putea 
valorifica tehnicile de scriere pe motoarele de 
căutare. Recomandăm următoarele13:

• pentru căutarea unui site să se utilizeze structura 
„site:”;

• căutarea de cuvinte nominale, nu dominate de 
oralitate/particularități lingvistice (în loc de „mă 
doare capul”, să fie notat „durere de cap”);

• pentru ca rezultatele căutării să conțină doar 
anumiți termeni, să se utilizeze operatorul (+) sau 
ca să excludă anumiți termeni să se folosească (-) în 
fața cuvântului;

• pentru a căuta cuvinte aflate în relație să se 
utilizeze operatorul „�”;

• pentru a identifica definiții să se utilizeze „define/
definiție”;

• pentru a căuta informații din care se ştie doar 
o secvență/frază să se încadreze aceasta între 
ghilimele („”), iar rezultatele vor conține exact 
ordinea cuvintelor menționate;

• utilizarea unor filtre, astfel informațiile pot fi 
selectate din orice țară, în orice limbă, din ultima oră/
din ultimele 24 de ore/luna trecută, după relevanță;

• utilizarea operatorului AND pentru a afla 
informații despre persoane/subiecte/cuvinte/
personaje concomitent;

• utilizarea operatorului OR poziționat între două 
cuvinte pentru a identifica alternativ/simultan 
informații despre acestea;

• utilizarea operatorului NOT pentru ca motorul de 
căutare să excludă cuvântul postpus; 

• dacă se caută informații din care s-au uitat 
anumite cuvinte, se utilizează asteriscul „*” în locul 
cuvântului omis;

• utilizarea Intitle în fața cuvintelor, pentru o 
căutare în titlul paginii web a acelor cuvinte;

• utilizarea Allintitle pentru a restrânge căutarea, 
oferind rezultate care conțin în titlu exact acele 
cuvinte;

• utilizarea Intext  pentru a oferi rezultate în care 
cuvintele se găsesc în conținutul text al paginii web;

• utilizarea Filetype, care permite căutarea unui 
fișier. Poate exista fișier pdf/ppt/doc/xls; de 
exemplu, filetype: pdf „Lucian Blaga”; 

• comanda Inurl în fața cuvintelor-cheie, care 
presupune o căutare a acestora în URL-ul paginilor 
web; 

• pentru ca rezultatele căutării să se încadreze doar 
într-un anumit interval, să se utilizeze funcția „..”; 
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• pentru o traducere rapidă a unui cuvânt sau 

frază dintr-o limbă în alta, să se utilizeze comanda: 
„translate [cuvântul] to [limba]”.

• pentru un calcul rapid să se folosească comanda 
„calculator”.

• pentru compararea anumitor elemente să se 
utilizeze „vs”;

• pentru a face o căutare după imagini sau video 
să se utilizeze „imagini”, respectiv „videoclipuri”;

• pentru găsirea unor site-uri similare să se 
utilizeze comanda: „related:site”; 

• pentru identificarea unei imagini să se utilizeze 
funcția „reverse image” din Google Images. 

Toate acestea conduc spre realizarea unei lecturi 
eferente, în terminologia lui Rosenblatt14, cu scop 
informativ. Abordată din perspectivă tranzacțională, 
lectura paginilor web15 este coordonată de 
interacțiunea dintre cititor și text, prin combinarea a 
„ceea ce se aduce” în lectură și „ceea ce se creează” 
cu „ceea ce se află”. Într-o astfel de lectură este 
esențială înțelegerea particularităților cititorului 
și ale textului, a momentului când se produce, a 
circumstanțelor şi aspectelor sociale și culturale, 
precum și raportarea la propria identitate și la cea 
de grup. Astfel, o căutare asupra unui subiect nu 
poate oferi mai multora același răspuns, pentru 
că actul informativ este particular și depinde de 
empatia cititorului cu conținutul identificat și cu 
predispoziția sa de a construi sensul. Lectura are mai 
multe niveluri: textual, modal (prin printuri, grafice, 
imagini, video, audio), mixt, apoi continuu sau 
discontinuu, iar tipologia poate lua diferite forme și 
variabile, cititorul fiind nevoit să se adapteze rapid 
la tipul de discurs. 

În plus, lectura poate fi una selectivă în funcție 
de anumite cuvinte-cheie, de enunțuri, de anumite 
informații din subiectul pe care îl caută, unele 
informații fiind eliminate, iar altele adâncite într-
un proiect pe principiul „du-te-vino”, realizându-se 
conexiuni între texte și pagini web înrudite tematic, 
dar și cu informațiile cunoscute în prealabil. Lectura 
nu se mai face pagină cu pagină, ci de la început la 
final, pe verticală, prin derulare sau pe orizontală, 
prin navigarea pe mai multe linkuri. De asemenea, 
din perspectiva ritmului, lectura se produce 
prin scanare (rapid), răsfoire (browsing/surfing/
visiting) sau lent, atent, prin explorarea subiectului. 

Cuprinsul din cărțile printate devine meniu, există 
hyperlinkuri, iar deciziile de a accesa informația se 
iau rapid. 

Totodată, comunicarea multimedia se produce 
multimodal, astfel că există o multitudine de semne, 
simboluri și imagini care pot completa mesajul, îl pot 
adânci sau îi pot oferi forță persuasiv-informativă. 
Cititorul are la dispoziție posibilitatea de a realiza 
capturi de ecran cu informațiile importante, de a 
realiza notițe prin copy-paste, iar atitudinea poate fi 
una extensivă (de adâncire în căutare, cu explicarea 
termenilor, cu clarificarea informațiilor/confuziilor) 
sau superficială (din nevoia rapidă de informație). 
Tranzacția dintre cititor și text este mediată de click 
și de navigarea ce oferă lecturii o anumită dinamică. 
Această interconectare între comprehensiune și 
navigare16 presupune și asumarea unor decizii 
asupra acurateței informației, a relevanței, a 
apropierii de problematica propusă și a utilității ei. 

Lectura în mediul online are o anumită progresie 
și circularitate; astfel se acumulează treptat pagini 
web, se întărește o anumită informație, se anulează 
unele idei, predicțiile se certifică sau se diminuează 
ca surse de interes, se cuprind noi perspective/
domenii și se adâncește subiectul pe principiul 
arborescenței și al sincroniei. În lectură se produce 
o conectare activă, cititorul construind rețele de 
informații17, iar cunoașterea este provizorie: durează 
un timp pe care îl decide cititorul, în funcție de 
scopul activității. 

Informațiile se completează treptat prin câteva 
strategii de retorică digitală: identificarea 
informației, analiza informației, juxtapunerea 
informației, intertextualitatea (de la aluzie la 
imagine, la personaje, la fraze, teme etc.) și recrearea 
informației (integrarea în propriul sistem). În 
aceeași idee, cercetările din domeniul noilor 
literații18 identifică cinci funcții ale alfabetizării-
web: 1. generarea de întrebări importante pentru 
rezolvarea de probleme; 2. localizarea informației 
relevante; 3. evaluarea critică a informației și a 
modului în care poate fi utilizată; 4. sintetizarea 
informației în funcție de întrebări și de problema 
propusă; 5. comunicarea unor posibile soluții. La 
rândul lor, Maya B. Eagleton și Elizabeth Doblerp19 
propun modelul QUEST de învățare a lecturii în 
spațiul web, pe care l-am adaptat în tabelul următor:

Etape Întrebare directoare Implicații
Problematizare Ce vreau să știu?

Care este planul meu de căutare?
- Motivație
-    Autoreglarea demersului

Înțelegerea resurselor Cum vom afla răspunsul? - Scriere digitală
- Folksonomii/tag-uri
- Cuvinte-cheie/idei principale/strategii
- Sinteză
-    Utilizarea cunoștințelor anterioare

VVV 
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Evaluare Am găsit ceea ce am nevoie? - Gândire critică
- Generarea de întrebări
- Verificarea surselor
-    Autoreglarea procesului de căutare

Sinteză Ce sens global au toate aceste 
informații?

- Comprehensiunea 
- Lectura eferentă în zigzag
-    Conexiuni

Transformare Ce voi face cu aceste informații pe 
care le-am găsit?

- Integrarea informațiilor în propriul sistem de 
referință
-     Valori

BBB 
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Profilul unui cititor-păianjen (web – pânză 
de păianjen) poate să însumeze următoarele 
procese/trăsături: dorința de a cunoaște; activarea 
cunoștințelor despre subiectul ales; realizarea 
de predicții, determinarea ideilor principale, 
sintetizarea (rezumare/sensul global/formarea unor 
idei noi); monitorizarea înțelegerii (clarificarea 
unor informații/ organizarea ideilor/corectitudinea 
informației/validarea), reluarea unor informații (în 
cazul pierderii), respectarea surselor, crearea de 
conexiuni/arborescență, transformarea informației 
și recrearea unor noi idei, adaptabilitatea la diferite 
tipologii textuale, limbaje și forme de reprezentare 
în funcție de domenii.  

Din dorința de a crea o gândire independentă în 
mediul online în momentul de producere a lecturii 
eferente, considerăm că elevul trebuie pus în 
situația de a acționa instinctiv, intuitiv și emoțional 
(specific unei gândiri rapide), dar și în situația de a 
rezolva sarcini de lucru care se bazează pe gândire 
deliberativă, logică, relațională (a gândirii lente)21. 
Vom detalia un posibil model practic de abordare a 
lecturii eferente. 

Propunem pentru început un Quiz, de tip Kahoot, 
prin care elevii să fie motivați să cunoască mai multe 
despre modul în care coexistă în mediul virtual. 
Astfel am creat următoarele întrebări și variante22: 

 
1. Cine a fost printre pionierii internetului? (Leonard 

Kleinrock, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs);
2. Cu ce scop folosești semnul „#”? (pentru a fi 

unic în postare, pentru a facilita interacțiunea dintre 
utilizatorii de același subiect, pentru recunoașterea 
unui utilizator, pentru diferențierea utilizatorului);

3. Notează forma corectă în limba română: (rețele 
sociale, rețele de socializare, social media, mediere 
interactivă);

4.  Alege informația corectă referitoare la datele de 
pe WhatsApp: (se șterg definitiv, se păstrează în arhiva 
WhatsApp, se șterg mai repede decât de pe Facebook, 
nu le poate accesa nimeni);

5.  Cum oferă motoarele de căutare/rețelele sociale 
sugestii? (aleatoriu, doar în funcție de cuvinte, prin 
algoritmii care caută termenii în index, prin raportarea 

la cuvintele-cheie, a istoricului căutărilor, a profilului de 
utilizator);

6.  Câte căutări crezi că au loc pe Google într-o 
secundă? (54.000, 20.000, 120.000, 500.000);

7.  Cât timp petrec în medie tinerii în spațiul online? (cel 
puțin 5 ore, cel puțin 3 ore, aproximativ 6 ore, o oră);

8. La ce se referă www.? (la rețele sociale, la întreg 
mediul online, la totalitatea site-urilor, la internet)

9. Ce tip de site accesezi dacă are în finalul denumirii 
.ORG? (nume de domenii pentru organizatii de orice 
tip, nume de domenii pentru organizații nonprofit, nume 
de site-uri pentru organizare, site util pentru rețele);

10. La ce se referă extensia .fr? (nume de domeniu 
francez, site-uri care apar doar în Franța, site-uri 
care apar în Finlanda, nume de site doar în limba 
franceză).

Un cetățean digital trebuie să fie conștient de el și 
de cei din apropierea sa, de aceea îi vom motiva pe 
copii să afle cine sunt ei. Printr-un brainstorming se 
vor selecta de la elevi posibilitățile de combinare a 
cuvintelor pentru a afla de pe internet „cine suntem 
noi, românii?”23. 

Ulterior, le propunem să urmărească clipul 
publicitar „Românii sunt deștepți” (17 noiembrie 
2011) – Agenția McCann Erickson și ROM au inițiat 
această campanie, un model prin care colectivitatea, 
având același tipar cultural, își va construi o nouă 
identitate prin tagurile pe care le va scrie în limba 
engleză, italiană, franceză, spaniolă și română 
(ROM vrea ca de 1 Decembrie România să fie prima 
țară din lume care își schimbă imaginea pe net.) În 
decursul unei luni, România a fost prima țară care 
și-a schimbat imaginea online, existând 163.779 de 
căutări în limba română24. 

Elevii vor completa în timp real în programul 
VideoAnt (https://ant.umn.edu/) opiniile referitoare 
la clipul publicitar. Dincolo de ideea centrală, de 
calitatea de reclamă, clipul poate fi privit ca un 
produs media ce poate demonstra modalitatea de 
a schimba capitalul social al unui grup în online, 
reușindu-se schimbarea caracteristicilor românilor 
în spațiu virtual: românii sunt deștepți/educați/
talentați/inventivi/harnici. Urmează din partea 
profesorului crearea unui spațiu dialogic de trezire a 

Tabel 1: Adaptare după model QUEST20

CONSILIERUL DE LECTURĂ
iunie 2020

14

https://ant.umn.edu/
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- Generarea de întrebări
- Verificarea surselor
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informații?
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conștiinței de cetățean digital, care, motivat să caute

răspunsuri, trebuie să fie conștient că rezultatele 
căutării și lectura se produc prin scrierea corectă a 
cuvintelor-cheie care au un puternic rol simbolic. Pe 
de o parte, formează un limbaj structural prin care 
se reorganizează descriptorii asociați cu o anumită 
categorie (de pildă, utilizatorii determină Google să 
recunoască aspectele pozitive în defavoarea celor 
negative, deoarece a fost o secvență de text populară 
care a circulat și a fost căutată de numeroși oameni). 
Pe de altă parte, tagurile construiesc conținut și 
construiesc un discurs cultural. Astfel căutările 
nu se produc aleatoriu, deoarece mecanismele din 
spatele motoarelor de căutare pot stabili cu ușurință 
relațiile dintre utilizatori, direcțiile lor. Informația 
în mediul digital este mereu în schimbare și 
apare unui utilizator în funcție de preferințele 
sale anterioare, de tendințele din acel moment, de 
dinamica interacțiunii, de practicile sociale. Astfel, 
dacă analiza critică a căutărilor începe cu scrierea 
cuvintelor-cheie, aceasta se intersectează cu nevoia 
de a construi secvențe discursive bazându-se pe 
cunoștințe anterioare, pe principiile unui domeniu 
din care își caută informații, fiind atent și la 
credibilitatea surselor, la identitatea creată în mediul 
online și la modul în care căutările anterioare pot 
influența rezultatele. 

Totodată, discuția poate urmări viața în spațiul 
online, organicitatea lumii web, etica acțiunii noastre 
de scriere pe motoarele de căutare, modul în care 
se creează stereotipurile, care sunt tendințele (a se 
vedea http://www.google.com/trends), pentru că a fi 
un utilizator informat de media digitale nu înseamnă 
doar să evaluezi critic ceea ce vezi/ce auzi/ce citești, 
ci înseamnă că ești și un producător de conținut, un 
interlocutor și un conlocutor al web-ului. De aceea, 
în căutări este recomandat să se aleagă cuvinte cu 
conținut puternic, fraze variate și nu accesarea celor 
prestabilite, crearea de texte care să reflecte intenția 
căutării, valorile și identitatea sa (se aduce deseori 
în discuție apropierea identității de actul producerii 
și al receptării de conținut online). Experiența de 
căutare web oferă motoarelor de căutare informații 
despre filiațiile, interesele, opiniile sau conexiunile 
sale anterioare și se ajunge foarte rapid într-o 
zonă de confort, folosind aceleași pattern-uri care 
diminuează abilitatea de găsi resursele cele mai 
relevante (se discută despre findability − abilitatea 
de a găsi pe internet informații profunde/relevante/
valide25). Se recomandă utilizatorilor mai multă 
versatilitate în căutare, deoarece motoarele de 
căutare nu fac totul în locul utilizatorilor. 

Nu în ultimul rând, elevii trebuie să prevadă că 
lectura și scrierea, receptarea și producerea de 
informație sunt interconectate online; prin urmare, 
trebuie să privească mereu cu ochi critic modul 

în care creează informația, cum compun și dau în 
circulație întrebările pentru care caută răspuns, 
ce limbaj utilizează pentru a-și exprima intenția, 
identitatea și valorile4.

Profesorul sintetizează regulile necesare pentru a 
putea accesa corect resursele oferite de internet (a 
se vedea supra) și, prin modelare, poate conduce 
căutările, realizând toate procesele anterior 
discutate. Important e să se explice principiile, 
modul de raportare la informație și dinamica 
receptării (concretizarea ideilor din partea teoretică 
a articolului). Demersul ar trebui să fie unul 
sinergic,pentru ca elevul să înțeleagă mesajul, să-l 
analizeze, să învețe cum să aplice conținutul, să-l 
evalueze și să-l recreeze în funcție de interesele 
fiecăruia. Din punct de vedere cognitiv, elevul va 
învăța să-și gestioneze informațiile, simțindu-se 
nuacaparat și copleșit, ci liber și pragmatic. 

Nu în ultimul rând, elevul digital poate fi motivat 
să-și autoregleze strategiile de căutare/scriere/
lectură în mediul online, să devină cetățean digital 
eficient și activ într-o lume ce (se) comunică 
multimodal. Pentru a fi eficient trebuie: 

•  să fie conștient că va construi și va deconstrui 
sensuri în contexte social-virtuale dintre cele mai 
diverse; 

•  să fie motivat să exploreze și să descopere; 
•  să construiască legătura dintre informații, 

focalizându-se pe o întrebare sau pe idei puternice; 
•   să construiască o scriere digitală cu cuvinte-cheie 

optime, respectând regulile și contextul cultural/
social/identitar pe care îl poate prefigura; 

•  să-și urmărească propriile interese și scopul 
lecturii; 

•  să realizeze predicții în privința surselor și a 
informațiilor; 

•  să-și modeleze strategiile în funcție de rezultatele 
căutării; 

•  să nu se lase influențat de primele sugestii 
de căutare/de structuri prestabilite în funcție de 
identitatea creată prin istoric; 

•  să realizeze propriile conexiuni între informațiile 
din texte scrise, scheme, tabele, imagini, audio, 
video, animații etc.; 

•  să reformuleze ideile principale; 
•  să se angajeze în realizarea unei concluzii 

complexe care să cuprindă numeroase perspective.
În concluzie, dinamica lumii de azi are nevoie de 

tineri capabili să citească în mediul online pentru 
a identifica rapid și eficient informațiile relevante. 
O lectură eferentă în mediul online presupune 
o discutare a retoricii digitale, a mecanismelor 
cognitive și a proceselor de lectură angrenate în 
analiza critică a conținutului. Problematica rămâne 
deschisă deoarece multiliterația este doar la început 
în studiile din România. Cu siguranță, transformările 
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actuale vor determina o abordare mult mai rapidă a 
domeniului și o perspectivă interdisciplinară. 
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2***Accesul populației la tehnologia informațiilor și 

comunicațiilor, INS, 2018 (arhivă online); Ciprian Grădinaru, 
Teodora Stoica, Studiu privind utilizarea internetului de către 
copii, Salvați Copiii, 2018 (arhivă online).

3 ***Dell Techonolgies (www.delltechnologies.com).
4 Constantin Vică, Cristina Voinea, Emilian Mihailov, 

Julian Savulescu, ”The Internet as Cognitive Enhancement”, 
în Science and Engineering Ethics, Springer, martie 2020 
(arhivă online). 

5 Cf. Lavinia Hirsu, ”Tag Writing, Search Engines, and 
Cultural Scripts”, în Computers and Composition, nr. 35, 
2015, pp. 30-40.

6 Contantin Cucoș, Identitatea virtuală, 2020 (arhivă online).
7 A se vedea Jodi Gold, Părinte în era digitală, traducere de 

Anca Sevenco, Editura Trei, București, 2016.
8 Manfred Spitzer, Demența digitală. Cum ne tulbură mintea 

noile tehnologii, Editura Humanitas, București, 2020, p. 186.  
 Ibidem, p. 30.
9 A se vedea D. Bilal, ”Perspectives on children’s navigation 

of the World Wide Web: Does the type of search task make 
a difference?”, în Online Information Review, 26(2), 2002, 
pp. 108–117; E. Broch, „Children’s search engines from an 
information search process perspective”, în School Library 
Media Research, 3, 2000; S. Dennis, P Bruza, R. McArthur, 
”Web searching: A process-oriented experimental study 
of three interactive search paradigms”, în Journal of the 
American Society for Information Science and Technology, 
53(2), 2002, pp. 120–133; J. Rouet, ”What was I looking for? 
The influence of task specificity and prior knowledge on 
students’ search strategies in hypertext”, în Interacting with 
Computers, 15(3), 2003, pp. 409-428.

10 apud. Lavinia Hirsu, art. cit., pp. 31-32 (a se vedea 
articolul citat pentru o perspectivă integratoare asupra 
conceptului).

11 Horea Mihai Bădău, Tehnici de comunicare în social media, 
Editura Polirom, Iași, p. 29.

12 Informații adaptate după https://www.orange.
ro/help/articole/cateva-trucuri-pentru-o-cautare-pe-
google-mai-eficienta; https://www.google.com/search/
howsearchworks/algorithms/.

13 Cf. L. R. Rosenblatt, ”The transactional theory of reading 
and writing”, în R. Ruddell, M. Ruddell, & H. Singer (Eds.), 
Theoretical models and processes of reading, International 
Reading Association, Newark, 1994, pp. 1057– 1092.

14 Cf. Maya B. Eagleton, Elizabeth Dobler, Reading the Web. 
Strategies for Internet Inquiry, The Guilford Press, New York, 
2007, p. 60.

15 Ibidem, p. 50.
16 Cf. Adrian Ghicov, Didactica textului în rețea, Universitatea 

Pedagogică de Stat Ion Creangă, Chișinău, 2017.
17 R. B. Ruddell & N. Unrau (Ed), Theoretical models and 

processes of reading (5th ed., pp. 1568–1611). Newark, 
International Reading Association. 2004, apud. Maya B. 
Eagleton, Elizabeth Doblerp, vol.cit., p. 45.

18 Ibidem, pp. 65, 78 și urm.
19Ibidem, p. 51.
20 Cf. Daniel Kahneman, Gândire rapidă, gândire lentă, 

traducere de Dan Crăciun, Editura Publica, București, 2012. 
21 varianta corectă este notată în italic.
22 am ales o problematică identitară pentru a se putea 

aplica în diferite ore de curs.
23 Ioana Mihai, ,,Prima țară care își schimbă imaginea pe 

internet este România”, în Business Magazine, 2011, (arhiva 
online).

24 Cf. J. Nicotra, ,,Folksonomy and the restucturing of 
writing”, în College Composition and Communication,  61(1), 
2009, p. 263 și urm. 

25Lavinia Hirsu, art. cit., p. 39.

Raluca-Ana Medeșan este co-fondator Profesorul Digital, 
formator la Finnish Teacher Training Centre. 

Bogdan Rațiu este profesor de Limba și literatura română 
la Liceul Teoretic Bolyai Farkas și cadru asociat pentru cursul 
de Didactica limbii române la UMFST George Emil Palade din 
Târgu Mureș. Autor al volumului Dinamica lecturii. Teorii – 
Modele didactice – reflecţii, apărut în 2019 la Editura Școala 
Ardeleană.

CONSILIERUL DE LECTURĂ
iunie 2020

16

https://www.orange.ro/help/articole/cateva-trucuri-pentru-o-cautare-pe-google-mai-eficienta
https://www.orange.ro/help/articole/cateva-trucuri-pentru-o-cautare-pe-google-mai-eficienta
https://www.orange.ro/help/articole/cateva-trucuri-pentru-o-cautare-pe-google-mai-eficienta


LECTURI ÎN CLASĂ

Spre Urbea X cu 8x8
Alina Pop

Până acum o lună, îmi imaginam  o școală 
ideală, în care puteam preda online, cu 
ecrane imense, care abia atinse se deschideau 
spre tot felul de tărâmuri necunoscute cu 
elevi entuziaști și nerăbdători, pasionați 
și plini de idei. Apoi, a venit pandemia 
și visul meu a devenit aproape realitate: 
pot preda online, dar bâjbâi pe un teren 
necunoscut. La început, mi-am găsit tot 
felul de motive pentru spaime și ezitări: „nu 
toți copiii au internet sau tablete, laptopuri 
sau telefoane inteligente”, „nu am tablă 
sau pe ce să scriu”, „elevii îşi strică ochii 
stând atâta timp la calculator”, „ce fac cu 
fiul meu cât predau”, „nu m-a pregătit 
nimeni” etc. După aceea, am început să 
urmăresc ce fac alții în mediul virtual. 
Apoi am cerut ajutorul unui prieten, IT-ist 
de profesie care m-a îndrumat spre Slack1. 
Le-am cerut copiilor din clasa mea, a VI-a, 
să-și facă conturi pe gmail și i-am adăugat 
în aplicație la secţiunea (canalul) Română 
și Dirigenție, trimițându-le un link. La fel, 
am procedat și cu colegii mei, profesorii 
clasei, cărora în aceeași aplicație le-am făcut 
canale proprii. Au răspuns prompt cei de 
matematică, engleză, franceză, biologie și 
muzică. Pentru a ne vedea, am folosit o altă 
aplicație, 8x82. De câte ori vrem să intrăm 
online, elevii accesează un link și ora poate 
începe! La fel ca la școală, aceştia ridică 
mâna și pun întrebări, iar profesorul le poate 
opri sonorul dacă deranjează ora. Ecranul 
cadrului didactic și ce afișează acesta este 
vizibil pentru toți elevii, de asemenea ce 
postează un elev se adresează colegilor și 
profesorului. De obicei, elevii își opresc 
sonorul și imaginea apare doar o fereastra 
cu un nume, făcându-se văzuți sau auziți, 
doar dacă sunt solicitați ori au neclarități. 
Aplicația Slack beneficiază de un calendar, 
astfel ca orele de română să nu se suprapună 
cu celelalte ore și să le reamintească elevilor 
și profesorilor întâlnirea programată. 

Concret, iată cum procedez pentru o 
întâlnire de 45 de minute, încercând să 
păstrez toții pașii unei lecții făcute până 
nu de mult în clasă. Iau ca exemplu la 
clasa a VI-a prima oră, Familiarizarea cu 
textul, referindu-mă la „D-l Goe...” de I.L. 
Caragiale în care urmăresc, având în vedere 
formularea din programă, „prezentarea 

unor răspunsuri personale, creative și 
critice pe marginea unor texte diverse” și 
„manifestarea preocupării de a înțelege 
diverse tipuri de texte citite”.

Înainte de a intra în contact cu elevii, la 
fel ca pentru o oră obișnuită, pregătesc 
fișe, imagini, selectez exerciții, iar cam cu 
8-10 minute mai devreme, le scriu un scurt 
mesaj #here, care pe lângă calendar, „sună 
de intrare în clasă”.

După crearea unui cadru potrivit lecției − 
Cum sunteți? Ați fost pe-afară? Cum stați 
cu lecturile? Ce ați mai gătit? − începem! 
Suntem pe 8x8. 

Pasul 1. Le cer copiilor să scrie pe o 
imagine cu vagoane proiectată pe ecranul 
meu cinci reguli ce trebuie respectate când 
călătoresc cu trenul. Elevii își descarcă 
documentul Word, pus de mine și, în Slack, 
îl completează, iar apoi cine dorește îl 
încarcă în fereastra lui pentru a-l vedea toți, 
a-l discuta și aprecia etc. 

Pasul 2. În mod normal, ar urma lectura 
textului realizată de mine, însă elevii au 
citit deja textul și i-aș pierde printre rețele 
dacă le-aș citi acum, astfel că le propun 
un test de lectură interactiv pe chatul 
aplicației. Eu pun prima întrebare, cel care 
răspunde primul în scris are dreptul să 
adreseze următoarea întrebare. Constat că 
toți cunosc subiectul schiței și pot trece mai 
departe. 

Pasul 3. Urmează delimitarea textului în 
fragmente. Folosesc un tabel cu trei coloane 
pentru a fi mai ușor de urmărit, pe care îl 
încarc pe Slack, de unde este mai ușor de 
descărcat. Discutăm mult până cădem de 
acord, însă reușim să împărțim textul în 
fragmente și completăm prima coloană.

Pasul 4. Ne apropiem de sfârșitul orei. Le 
cer elevilor să revadă rapid textul, să-mi 
spună ce amintiri le-a provocat întâlnirea 
cu Goe și să identifice cinci cuvinte cu 
formă greșită, cărora să le precizeze forma 
corectă. (Anexa 4). Fișa conține imaginea 
unei valize pentru amintiri și niște chipiuri 
pentru formele greșite. Copiii își descarcă 
fișa, o completează și apoi cei mai harnici o 
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distribuie tuturor, cu ajutorul aplicației 8x8.

Pasul 5. Pentru acasă elevii au de completat 
celelalte două coloane ale tabelului început la pasul 
3: cuvintele-cheie și ideile principale pentru fiecare 
fragment delimitat în clasă.

Închei întâlnirea, după ce le cer feedbackul pentru 
ora derulată și stabilim următoarea întâlnire.

Ar trebui să răsuflu ușurată, ora s-a terminat, dar 
nu-mi vine să ies din aplicație. De cele mai multe 
ori, îmi închid ecranul și microfonul aplicației și 
îi ascult pe uitucii care nu se dau duși din clasă. 
Vorbesc despre oră, despre școală, despre profesori, 
nu le vine nici lor să plece. 

Pare o oră care a mers șnur, așa este... dar pentru 
o întâlnire online! De ce? Netul nu ne-a făcut figuri, 
aplicația nu a dat eroare și toți copiii au avut cel 
puțin o tabletă, dacă nu laptop. Și să nu uit, am 
făcut tot ce mi-am propus! În alte intervenții repet 
mereu „Dă refresh!”, „Verifică-ți conexiunea la net!” 
sau „Repetă, nu s-a înțeles!”, cuvinte care înlocuiesc 
vechile replici din sala de clasă „Fii atent!”, „Vorbește 
mai tare sau mai clar!” „Scrie!”. 

Au intrat pe platformă 24 de elevi din 25, dar nu au 
stat toată ora, intră, ies, nu-i pot urmări concret, nu 
știu dacă se plictisesc sau li se întrerupe conexiunea. 
Aleg să nu-și pună numele în fereastra proprie și 
folosesc GUEST sau o imagine, ceea ce îngreunează 
monitorizarea lor. După o săptămână le-am impus 
renunțarea la anonimat, fiecare elev trebuind să-și 
scrie numele sau să pornească camera. Microfoanele 
rămân închise până ce îi vine fiecăruia rândul să 
vorbească.

Atunci când ridică mâna și nu-i văd, pentru că 
încarc o imagine, citesc o intervenție sau ajut alt 
elev să-și distribuie munca, devin insistenți, scriu pe 
chat de multe ori, își deschid microfonul și vorbesc... 
ca în clasă! Se vede că le lipsește comunicarea, 
interacțiunea, au nevoie să știe că îi valorizează 
cineva.

Unii au fost plecați la bunici, la țară, iar de-acolo 
comunicarea a fost dificilă. Și-au folosit smartphone-
ul pentru a intra în aplicații, dar nu au putut valorifica 
la maximum ce ofereau acestea. Nu puteau descărca 
fișele, să le completeze și apoi să le încarce pentru 

a le corecta. Au găsit soluții, unii îndrumați, alții 
singuri, și au scris de mână, apoi 
și-au scanat sau fotografiat munca. Reușesc astfel 
să își folosească inteligența, să-și evidențieze 
creativitatea și spiritul practic. 

Ca orice lucru nou, la început este mai greu de 
gestionat, însă ideile vin pe măsură ce înaintăm pe 
acest drum inedit, școala online. Cu fiecare întâlnire 
avem ocazia să perfecționăm interacțiunea dintre 
noi. Elevii sunt receptivi, dornici să fie și să rămână 
conectați, parcă mai prezenți în sarcinile de lucru în 
mediul virtual decât în cel real. Mereu sar în ajutor, 
fie pentru a soluționa problemele tehnice, de obicei, 
ale profesorilor stângaci în ale tehnologiei, fie pentru 
a se asigura că toată lumea a înțeles ce are de făcut. 

Este frumoasă lumea online-ului, provocatoare, 
dar mi-e dor de adevăratele provocări din clasă!

Note
1Slack este un instrument de comunicare pentru 

persoanele care lucrează în echipă, acestea având 
posibilitatea de a trimite mesaje de tip text în timp real, de 
a distribui diferite fişiere, poze şi clipuri video către toţi 
membrii echipei. Utilizatorii au la dispoziţie funcţiile de 
căutare şi de arhivare, astfel încât toţi membrii grupului 
să fie la curent cu noutăţile. Aplicaţia permite şi iniţierea 
unor conversaţii private şi primirea notificărilor de tip 
push pe smartphone, dar şi pe desktop şi e-mail. Slack 
se integrează cu diferite servicii şi alte aplicaţii precum 
Dropbox, Google Drive, Google Hangouts sau Twitter 
şi se sincronizează pe toate dispozitivele folosite de 
utilizatori. 

28X8 este furnizorul de servicii sigure si soluții de 
comunicații pentru întreprinderi în peste 40 000 de 
companii din peste 100 de țări de pe cele șase continente. 
Soluțiile lor de tip cloud out-of-the-box înlocuiesc 
sistemele tradiționale PBX hardware și software bazate 
pe proprietăți, cu o solutie flexibilă și scalabilă serviciului 
de Software (SaaS), care cuprinde serviciul de telefonie 
pentru afaceri de tip cloud, soluții pentru centrul de 
contact și conferințe. Cel mai important, filozofia 8x8 este 
„Suntem în jocul ăsta, în ‹‹business››, pentru a fi cei mai 
buni”.

Alina Pop este profesoară la
Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu din Cluj. 
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Preambul
Dată fiind conjunctura impusă de criza pandemică 

la sfârșitul lunii martie, „Școala de acasă” a devenit 
posibilă prin mijloace de comunicare la distanță sau 
prin corespondență electronică. Instruirea elevilor 
a continuat cu sprijinul manualului digital și prin 
activități de învățare în mediul online. De aceea, la 
clasa a V-a finalizarea unității Vreau să salvez lumea 
(manualul de la Editura ART) s-a realizat în mediul 
online, folosindu-se o serie de aplicații precum 
Skype și WhatsApp. 

Textul narativ de bază al acestei unități este 
„Tezeu și Minotaurul” (de Florin Bican), propunând 
repovestirea unei legende din mitologia greacă. 
Cum era și firesc, la această vârstă, copiii au fost 
atrași de elementul fantastic prezent în astfel 
de texte narative, așa că am observat un interes 
deosebit din partea elevilor mei, buni cunoscători 
ai Legendelor Olimpului, pentru cartea lui Alexandru 
Mitru. Doar că am constatat, împreună cu ei, și cu o 
ușoară amărăciune, că suntem fascinați de poveștile, 
miturile și religia altor popoare. Și atunci ne-am 
întrebat: ce-ar fi dacă ne-am uita în propria curte? 
Pe scurt, dacă am cunoaște și ne-am îndrăgosti și 
de propriul folclor. De aceea, dincolo de elementele 
de narativitate specifice unui astfel de text − timp și 
spațiu, acțiune, personaje − am prezentat și aspectele 
definitorii ale unei legende. În cadrul discuțiilor, 
copiii au identificat cu ușurință tipologia legendelor 
în funcție de registrul popular sau cult și în funcție 
de tematica acestora (mitologice, istorice, religioase, 
toponimice, hidronimice etc.). Și fiindcă am urmărit 
încă de la începutul anului ca lectura să fie o 
incursiune în folclorul și în mitologia românească, 
copiii și-au amintit cu ușurință de „Legenda Babei 
Dochia” sau de cea a Dragobetelui, citite anterior. 
Așadar, am completat lectura legendei din manual 
cu alte texte de aceeași factură, printre altele 
„Legenda întemeierii orașului Sibiu” de către 
un sas pe nume Hermann, „Legenda lui Iovan 
Iorgovan” (un fel de Hercule al românilor) și câteva 
legende referitoare la apariția unor flori („Legenda 
ghiocelului”, „Legenda lăcrămioarei”, „Legenda 
toporașului”).

Activitatea propriu-zisă în mediul online
La scurt timp după închiderea școlilor, am înțeles 

atât eu, cât și elevii mei cât de necesar și de benefic 
este să continuăm lecțiile, care aveau să devină, poate 
surprinzător pentru unii, momente de interactivitate 

și de socializare, generatoare de imaginație și de 
creativitate. Entuziasmul elevilor m-a determinat să 
le propun un mic proiect, întrucât, ca în alte cazuri, 
genul acesta de activitate s-a dovedit a fi o modalitate 
de aprofundare a unei problematici studiate la clasă, 
în cazul nostru noțiunea de legendă. 

Proiectul Daruri de suflet… de Florii, s-a derulat  ca 
activitate de cerc în perioada 3-14 aprilie cu ajutorul 
aplicațiilor Skype și WhatsApp. Ne-am raportat la 
un moment de mare încărcătură spirituală, Floriile, 
o importantă sărbătoare a creștinilor, din ultima 
duminică dinaintea Paștelui. Pe tot parcursul 
activităților am avut în vedere facilitarea accesului 
elevilor la informația culturală relevantă, care să 
conducă la recuperarea obiceiurilor, a tradițiilor și 
a credințelor populare, prin intermediul lecturii; 
exersarea competențelor de redactare a unor texte 
narative (legende); stimularea creativității elevilor 
(prin scriere creativă, desene; realizarea de obiecte 
decorative etc.). Cu o pauză, activitatea a durat 90 
de minute.

Cu ajutorul aplicației Skype, am realizat un prim 
moment ce a a constat în lectura unui fragment 
din poezia „Florii” a lui Vasile Alecsandri, care a 
anticipat tema discuției noastre. Elevii au aflat că 
numele acestei sărbători amintește de zeița romană a 
florilor, Flora, în cinstea căreia se organizau vestitele 
sărbători de primăvară, ce au ajuns foarte cunoscute 
în Dacia romană.

Pentru al doilea moment, folosind funcția de 
partajare a ecranului, elevii au avut acces la un 
text explicativ referitor la semnificațiile sărbătorii. 
Fragmentele au fost dezvăluite treptat prin lectură 
predictivă, astfel încât copiii să poată cuprinde 
informația, să pună întrebări sau să anticipeze 
anumite situații. Așa au înțeles că semnificația acestei 
sărbători tradiționale este cea de rememorare a unui 
eveniment creștin (intrarea Domnului în Ierusalim), 
precum și cea de aniversare a reînvierii naturii. 
Au aflat, printre altele, că simbolul sărbătorii îl 
reprezintă ramurile verzi de salcie, numite în diverse 
sate și „mâțișoare”. Ne-am oprit și asupra unuia 
dintre obiceiuri care presupune ca acele crenguțele 
de salcie binecuvântate de preoți să fie așezate de 
către credincioși la icoane, deasupra ușii, la intrarea 
în casă sau în diferite locuri din gospodărie. 

Inevitabil, a venit din partea elevilor mei 
următoarea întrebare: ce rol au crengile de salcie? 

Cu ajutorul unor elevi care știau de obicei 
din familie, am stabilit că ramurile de salcie, 
simboluriale vegetației de primăvară, erau la loc de 
cinste: se duceau la biserică pentru a fi sfințite, se 
foloseau la farmece și descântece, căpătau valoare 
de medicament pentru vindecarea diferitelor boli, 
se păstrau pentru a opri prin mijloace magice 
grindinile și furtunile distrugătoare, pentru a 
fertiliza cu ele stupii și vitele etc.

Daruri de suflet... 
De Florii 

Marcela Ciobănuc
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Cu această ocazie, au aflat despre un obicei 

deosebit ce are loc în Sâmbăta Floriilor în satele din 
Mărginimea Sibiului, la Săliște sau la Rășinari și 
am citit împreună un fragment dintr-un articol din 
revista „Tribuna”1,  în care obiceiul este descris de 
Ioan Ciocan, preotul paroh din localitatea Săliște. 

În ceea ce mă privește, pentru documentare 
științifică, am consultat articolul în format PDF2, al 
Ioanei – Tatiana Ciocan. Ambele surse de informare 
descriu obiceiul din Sâmbăta Floriilor când copiii, 
însoțiți de preoți și de alți oameni din sat, îmbrăcați 
în straie de sărbătoare, pornesc spre lunca râului 
de unde culeg ramuri de salcie. Pe drum cântă 
„Viersul Floriilor”, pe versurile scrise de un localnic, 
Picu Procopie Pătruț (1818-1872), imnograf, copist 
bisericesc, miniaturist, poet și misionar român 
transilvănean din secolul al XIX-lea. Apoi se întorc 
cu toții în Biserica Mare, unde lasă câteva crenguțe 
înmugurite, iar altele sunt duse acasă sau la 
mormintele din cimitir. 

Dar Floriile înseamnă și sărbătorirea tuturor celor 
care poartă nume de floare, a căror semnificație poate 
fi descoperită, cu ajutorul articolelor din mediul 
online. Le-am oferit elevilor, sub forma unei fișe, o 
selecție a unor nume ce se regăsesc în onomastica 
românească și pe care le sărbătorim cu acest prilej 
(Antonia, Crina, Iris, Iasmin, Lăcrămioara etc.). 
Fiecare dintre ei a regăsit un nume cunoscut, fie al 
său, fie al părinților sau al prietenilor, așa că au fost 
dornici să afle în ce măsură numele se potrivește 
caracterului celor cunoscuți de ei. 

Pentru următorul pas am gândit un atelier de 
scriere creativă și de bricolaj. Mai precis, le-am 
solicitat elevilor să scrie ei înșiși o legendă despre 
o floare, apoi să realizeze un obiect decorativ care 
să aducă în prim-plan motivul florilor. În acest 
moment ne-am reamintit discuțiile despre legendă, 
recapitulând trăsăturile acestui tip de text narativ, 
pe care să le aplice în compunerile lor, ce urmau a fi 
trimise pe mail.

Și pentru a recupera timpul sacru al poveștilor, în 
încheiere, tot prin partajarea ecranului, le-am spus o 
poveste în cuvinte și în imagini, cea a bunicii mele, 
pricepută țesătoare care transpunea simbolurile 
fitomorfe pe prosoapele ce împodobeau icoana, 
oglinda sau ferestrele casei, pe covoare sau pe 
cuverturi. Povestea pe care mi-o spunea bunica 
pe când eram copilă și a cărei valoare am înțeles-o 
mult mai târziu, se referea la un obicei numit 
„greș”. Fiindcă adesea o ajutam la aceste activități, 
am fost învățată să încalc cu bună știință motivul 
stabilit inițial (fie culoarea, fie repetarea sincronă 
a unui simbol). Acest obicei consta într-o greșeală 
intenționată, pe care meșterii o fac atunci când 
lucrează un obiect, cu credința că dacă ar lucra un 
lucru perfect, „fără greș”, și-ar pierde capacitatea 

creatoare. De aceea, în popor se spune că „te calicești” 
de mâini (adică nu mai poți lucra) sau poți muri. 
De obicei, țesătoarele ajunse la bătrânețe, realizează 
un obiect decorativ „fără greș”, pe care îl dau de 
pomană la „grijă” sau îl pun în lada „de moarte”, 
după care nu mai țes niciodată. Așadar, le-am arătat 
copiilor câteva fotografii din arhiva personală, ale 
unor obiecte tradiționale pe care se regăsesc motive 
precum: laleaua, trandafirul, crinul, calea ocolită cu 
flori, garoafa, traista ciobanului, bujorul etc.

După această activitate online, copiii au avut 
câteva zile la dispoziție pentru a-și scrie legendele 
proprii și pentru a confecționa un obiect decorativ 
(flori din hârtie creponată sau materiale textile; 
pictură /desen pe orice material: lemn, sticlă, textile, 
hârtie; modelare de obiecte; decorațiune din diverse 
materiale: lemn, polistiren, hârtie, șfoară, ață, 
paiete, mărgele; felicitări / semne de carte; coșulețe 
cu flori etc.). Toate aceste creații (texte și imagine) 
ale copiilor au fost adunate într-o broșură care a 
fost distribuită tuturor (copii și părinți) cu aplicația 
WhatsApp. 

Concluzii 
Proiectul a fost foarte apreciat de copii și de către 

părinți, dovadă fiind numărul mare de texte și de 
obiecte hand-made pe care l-au realizat, unele 
expresive și artistice, altele pragmatice. 

În toată această perioadă elevii mei au avut 
posibilitatea să interacționeze verbal în grupuri 
mai mari sau mai mici (utilizând, cu precădere 
Skype), folosind strategii de ascultare activă, au 
extras informații esențiale din textele literare sau 
nonliterare puse la dispoziție, au identificat valori 
culturale autohtone, au făcut asocieri cu propriile 
experiențe de viață și de lectură, au exersat 
competența de redactare a unui text narativ.

La finalul acestui proiect, am avut certitudinea 
că o astfel de ieșire din rutina timpului profan îi 
apropie pe copii, cu sufletul, de ceea ce înseamnă cu 
adevărat valori spirituale și estetice, care fac parte 
din matricea existențială a poporului român.

Note
1.„Floriile în Mărginime: copiii culeg sălcii și cântă 

«Versul lui Lazăr», (https://www.tribuna.ro/stiri/
eveniment/floriile-in-mrginime-copiii-culeg-slcii-i-cant-
versul-lui-lazr-116082.html)

2.Ciocan, Ioana-Tatiana, Picu Pătruț și transpunerea 
textului sacru în formă miniaturală și poetic în Lucrările 
Conferinței Naționale Text și discurs religios, 2011; Vol. 
III; Editura Universității Alexandru Ioan Cuza; Iași. 
2011; pp. 309-316, (http://www.cntdr.ro/sites/default/
files/c2010/c2010a31.pdf)

Marcela Ciobănuc este profesoară la
Colegiul Gheorghe Lazăr din Sibiu.
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DUS -ÎNTORS

Oare avem nevoie de poezie în viața noastră? 
Deja știm cât de necesară este „povestea” pentru 

evoluția umană. Specialiștii au dovedit-o, s-au scris 
numeroase cărți despre asta. Dar poezia? Acoperă 
ea vreo nevoie a omului?

Bineînțeles: nevoia de Frumos exprimată în cuvinte 
și nevoia de exprimare a emoțiilor, a sentimentelor 
prin Cuvânt! Poezia este literatură, literatura este 
artă, iar arta este necesară omului, care are un 
suflet de hrănit. În absența frumosului și a emoției, 
ce l-ar inspira pe om să creeze, ce l-ar mai face pe 
om unic printre ființe? Prin urmare, pentru a marca 
importanța poeziei pentru umanitate, UNESCO a 
hotărât, în 1999, ca data de 21 martie să devină Ziua 
Internațională a Poeziei. 

Ce înțelegem prin „poezie”?
Pe de o parte, textul în versuri, pe de altă parte, 

orice exprimare artistică ce ne atinge sufletul, care 
ne produce emoție se poate încadra în categoria 
poeziei. Așadar, ca ființe umane, avem nevoie de 
poezie în tot ceea ce facem, gândim și simțim, căci 
poezia este hrană pentru suflet, pentru inefabilul 
care sălășluiește în ființa noastră. 

Deși exprimă și hrănește o nevoie spirituală, pentru 
a „vedea” și iubi poezia, omul trebuie să învețe s-o 
recunoască și s-o iubească, de aceea, pentru a o 
aprecia, trebuie să-i ajutăm pe copii să descopere 
poezia.

2020 este, până acum, un an atipic, un an pe care, 
cu siguranță, ni-l vom aminti cu toții ca pe unul al 
schimbării la nivel individual și general-uman, ca 
pe anul în care viața ne-a fost bulversată ireversibil 
și iremediabil. Pe 21 martie 2020, am sărbătorit 
Poezia în izolarea căminului nostru, dar nu și în 
singurătate.

Etapele proiectului 
Criza provocată de virusul care a pus lumea pe 

jar poate fi văzută nu doar ca o slăbiciune, ca un 
impediment în calea noastră, ci și ca o oportunitate 
de a ne adapta și a învăța. În consecință, Poezia a fost 
sărbătorită de elevi, de profesorii lor și de iubitorii 
de literatură în mediul virtual.

Ca profesor de limba și literatura română la Colegiul 
Național Vasile Alecsandri din Bacău și coordonator al 
Cercului de lectură și de scriere creativă „LecturAșii”, 
preluând provocarea lansată pe grupul de Facebook 
Lecturiada 2020. Istoria unui posibil viitor de a organiza 
activități online prin care să celebrăm Poezia, le-am 
propus elevilor mei un proiect amplu.

Așadar, în săptămâna 16-21 martie 2020, elevii de la 
cele cinci clase de liceu la care predau au fost invitați 
la a învăța prin cercetare intermediată de computer, 
pentru a realiza un proiect ce cuprindea trei teme, 
după cum urmează:

- la 17 martie le-am solicitat elevilor să citească 
afișul-listă cu numele unora dintre cei mai cunoscuți 
poeți români și din literatura universală propus pe 
grupul Lecturiada 2020 și să-și întocmească o listă 
personală cu cei despre care au mai auzit și/sau cei 
dintre ale căror poezii au citit deja. După aceea le-
am cerut 
să-și aleagă câte un poet român și unul străin din 
lista celor „necunoscuți” până acum (le-am postat 
și o completare la lista de pe grup, pentru a avea 
de unde alege) și să realizeze despre fiecare câte o 
prezentare în PowerPoint/Prezi care să cuprindă 
următoarele elemente/piese:

1. Date biografice despre fiecare dintre cei doi poeți 
(lucruri esențiale: când și unde s-a născut, eventual 
a murit; o imagine cu respectivul/a poet/ă; ce premii 
importante a primit sau la care a fost nominalizat; 
lucruri interesante din viața sa); 

2. Textul integral al unei poezii la alegere din opera 
poetului despre care a făcut cercetarea; 

3. Răspunsul dezvoltat la întrebarea „de ce ți-a 
plăcut/ce ți-a plăcut la această poezie?”; 

4. Care sunt emoțiile/sentimentele/stările pe care ți 
le-a transmis poezia? Numește-le! 

5. Asociază poemul ales unei alte manifestări 
artistice care îl ilustrează (fotografie, desen, muzică, 
sculptură, dans etc.); 

6. Bibliografie și/sau webografie utilizată pentru 
realizarea proiectului.

- la 19 martie am propus a doua temă de proiect, 
care consta într-un maraton de versuri pe grupul de 
Facebook al fiecărei clase, unde fiecare elev trebuia

Un proiect: Poezia, catalizator al apropierii umane în 
timpuri de criză

Ramona Mocanu

iunie 2020
CONSILIERUL DE LECTURĂ

21



DUS -ÎNTORS
să completeze, până la 21 martie inclusiv, câte un 
vers preferat dintr-o poezie (precizând și titlul 
acesteia);

- în ziua de 21 martie le-am propus elevilor ultima 
temă de proiect, care consta din înregistrarea audio 
a lor înșiși citind o poezie preferată, apoi postarea 
acestei înregistrări pe grupul de Whatsapp al clasei, 
astfel încât să fie disponibil spre audiere celorlalți 
colegi.

Desfășurarea proiectului
Fiind o perioadă bulversantă atât pentru profesori, 

cât și pentru elevi, căci abia fusese declarată starea 
de urgență și cu toții încercam să ne adaptăm noului 
mod de a trăi și de a relaționa cu ceilalți la distanță, 
proiectul propus a reprezentat o posibilitate de a 
realiza mai lin tranziția de la lecțiile în clasă la cele în 
mediul virtual. Nefiind constrânși de conținuturile 
programei, elevii au receptat foarte bine (cred eu!) 
provocarea lansată online și s-au avântat, pe aripile 
poeziei, să învețe lucruri noi, căutând informații, 
citind poeme și încercând să descifreze sensuri și 
mesaje în texte poetice, să simtă și să „vadă” acolo 
unde fie nu mai „călătoriseră” până atunci, fie mai 
„vizitaseră locurile”, dar nu și textele respective.

Cei din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, nefiind 
constrânși de apropierea examenului de Bacalaureat, 
au receptat provocarea cu entuziasm. 

Pe tot parcursul săptămânii, am colaborat cu elevii 
de la cele trei clase IX-XI care mi-au solicitat ajutorul, 
direcționându-le cercetarea, recomandându-le 
texte și resurse online, corectându-le materialele, 
insistând asupra scrierii cu diacritice și asupra 
aerisirii diapozitivelor prezentărilor PPT, asupra 
reluării înregistrării audio proprii până la obținerea 
unui produs care să-i facă mândri de ei înșiși. Cu 
fiecare produs individual postat online și vizualizat, 
respectiv apreciat de mine și de colegii lor, tinerilor 
mei învățăcei le-a crescut stima de sine și curajul 
de a-și exprima opiniile, de a-și asuma și susține 
opțiunile pentru poemele alese, fapt dovedit în 
prezentări de răspunsurile la întrebarea „de ce ți-a 
plăcut/ce ți-a plăcut la această poezie?”.

Odată cu lansarea celei de-a doua teme, 
am observat o creștere a competitivității lor, 
concretizată în faptul că au căutat să posteze versuri 
cât mai reprezentative, expresive, pline de sens și 
adâncime, deși eu nu intenționasem o competiție, ci 
o împărtășire în frumos și inefabil, în emoție și viață 
văzută și trăită pe coordonatele spiritului.

Când chiar de Ziua Internațională a Poeziei 
am lansat a treia temă, a fost primită de elevi cu 
destulă rezervă, deoarece presupunea o mai mare 
dezvăluire a propriului sine, o dată prin alegerea 
textului poetic ce urma a fi împărtășit cu ceilalți, 
apoi prin citirea/recitarea acestuia, care avea să 

fie ascultată de colegi, vocea, interpretarea având 
capacitatea de a le reprezenta emoțiile, trăirile și 
a le expune celorlalți în mod direct. Expunerea, 
chiar și pentru un public restrâns, a propriilor 
trăiri poate deveni o dovadă de mare curaj, mai 
ales pentru personalitățile introvertite și timide. În 
plus, exercițiul rostirii capătă sens, reprezentare, 
consistență fizică în primul rând pentru cel care 
rostește, apoi pentru receptor. Presupune, așadar, 
responsabilitate față de propria imagine proiectată 
celorlalți, față de transmiterea mesajului textului, 
față de creator. Cumva, elevii au avut intuiția 
responsabilizării, de aici circumspecția cu care au 
întâmpinat sarcina de lucru.

Am fost impresionată când una dintre elevele 
de la clasa a IX-a și una din clasa a XI-a au ales 
să împărtășească cu noi toți câte un poem creație 
proprie. De asemenea, au fost apreciați cei care 
au folosit un fundal muzical pentru recitare. 
Toate acestea, împreună cu alegerile poetice au 
reprezentat un feedback pozitiv pentru proiect în 
ansamblul său, dovedind că dragostea de poezie se 
educă, apare citind poezie.

Concluzii
Sarcinile au fost gândite crescător, către o mai 

mare personalizare și apropiere a adolescenților 
de textul poetic, spre conștientizarea de sine, de 
propriile sentimente și emoții în raport cu textul 
și cu mesajul poetic. În consecință, plecând de la 
informațiile despre poeți până atunci necunoscuți, 
elevii urmau să se apropie de textele acestora prin 
lectura poeziilor lor spre a-și alege un text care să le 
trezească emoții, să-i provoace să descifreze mesaje 
poetice în acord cu capacitatea de înțelegere a 
limbajului și de a-l internaliza. Pas cu pas, sarcină cu 
sarcină, apropierea de poezie s-a produs având ca 
scop final trezirea dorinței tinerilor de a citi poezie 
în mod benevol, de a constata că lumea ideilor le 
este la îndemână, nu „la un click distanță”, ci la 
câteva minute de căutare și la capătul unui dram de 
curiozitate și dorință de cunoaștere. 

Desfășurarea proiectului în mediul online, ca 
acțiune extracurriculară, a fost un câștig, deoarece 
le-a oferit elevilor ocazia de a-și folosi abilitățile 
tehnologice dobândite în timp, ca nativi digitali, și a 
reprezentat o modalitate de a crea o legătură nouă, 
spirituală între ei, dar și între generații (profesor-
elevi), ca modalitate de exprimare a apropierii între 
oameni în timpuri de criză. 

Ramona Mocanu este profesoară la
Colegiul Vasile Alecsandri din Bacău.
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Una dintre încercările la care au fost supuși 
profesorii în această perioadă a fost interactivitatea. 
Adesea, te adresezi unei presupuse persoane. 
Am ajuns să vorbim la pereți… pardon, la ecrane. 
Negre, impasibile, fără reacție. De aceea, orice ieșire 
voluntară din carapacea pandemiei este binevenită. 
Pe lângă lecțiile seci, ratate, simpatice, emoționante 
etc., am adresat elevilor mei mici provocări: 
,,Alungăm anxietatea, încurajăm creativitatea.”

Una dintre acestea mi-a fost sugerată de o postare 
pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene 
Octavian Goga din Cluj. Provocarea − construcția 
unor propoziții/fraze din titluri de cărți − am 
propus-o de Ziua Internațională a Cărții elevilor 
mici și elevilor mari. Jocul a fost destul de restrictiv, 
obligându-i pe copii să utilizeze doar volumele pe 
care le aveau la dispoziție în casă.

Nu este cazul să explic aici rolul jocului. 
Rămâne limbajul copilăriei, este modul natural de 
comunicare al copiilor, o cale de a exprima ceea ce 
ei gândesc și simt, o cale prin care lumea poate fi 
înțeleasă și cunoscută. Jocul este esențial în învățare, 
este o activitate care face plăcere și prin intermediul 
căreia nici nu simt când învață. În pandemie, jocul 
și învățarea s-au potrivit și mai bine. Jocurile de/din 
cuvinte sunt sunt creative și distractive.

Ca să ajungi să produci o compunere ,,tehnică” 
despre semnificația titlului, așa cum cere 
programa actuală de evaluare națională, trebuie 
să conștientizezi importanța acestuia Titlul se 
constituie în interfață, primul element de contact 
între lumea cititorului și lumea de sensuri a unui text 
literar. Provocarea îi determină pe copii să înțeleagă 
faptul că titlul este „un prag textual” (Gerard 
Genette) dincolo de care începe universul ficțional 
cu toate convențiile lui. Orice interpretare începe, 
involuntar, de la titlu. Nu numai pentru că este 
începutul din punct de vedere spațial, ci și pentru 
că este resimțit ca instanță semiotică superioară și 
ordonatoare. Titlul delimitează și fixează capătul 
traseului linear pe care cititorul îl parcurge. 

La ce a folosit provocarea mea? 
1. I-am determinat pe copii și pe părinții lor să 

redescopere cartea ca obiect cultural. 
2. I-am determinat pe copii și pe părinții lor să 

colaboreze, formând, uneori, echipe de invidiat. 
3. I-am determinat să învingă monotonia și 

anxietatea recluziunii, dar și să să aprecieze 
biblioteca din casă. 

4. Sper ca jocul să-i fi învățat că titlul, semantic, 

dar și arhitectural, este o promisiune de unitate. 
Nu are independență, ci dezvoltă relații semantice 
și sintatice cu textul. Cu alte cuvinte, titlul este un 
prag-semn, pe care cititorul îl înregistrează și îl 
decodifică în actul lecturii și al interpretării. Prin 
jocul propus, i-am „forțat” pe copii să construiască 
altfel relația titlu-text-cititor și să genereze alte 
relații semantice.

5. Am stimulat creativitatea elevilor.
6. Ne-am bucurat împreună de textele amuzante, 

absurde, poetice care au rezultat. 
7. Jocul poate fi propus ca un exercițiu al 

dezghețului, într-o oră online sau offline. 
8. A fost propusă complicarea lui cu cerințe 

lingvistice variate și utilizarea în lecțiile de 
gramatică. 

9. Eu propun utilizarea lui, în formă complicată, 
în lecțiile de teorie a literaturii. De exemplu, chiar în 
materie de titluri, aș putea cere folosirea în enunțuri 
a titlurilor-sintagmă/a titlurilor perifrază/a titlurilor 
construite pe bază de antifrază/a tilurilor eponime 
etc.

10.  Parcă tot textele poetice au fost cele mai gustate, 
ceea ce conduce la ideea că jocul ar fi potrivit și într-
un atelier de scriere creativă. 

Au răspuns provocării cu mult entuziasm mezinii 
mei isteți din clasa a V-a și aproape absolvenții mei 
deștepți de clasa a XII-a, părinții lor (Ce bucurie 
să văd că o doamnă – asistentă medicală la ATI în 
vremea covidului vine acasă și așază cărți după 
titluri!), foști elevi, prietenele mele. Când am primit 
o fotografie din SUA si mai multe fotografii din 
Grecia, am concluzionat că e o world wide challenge, 
că a descrețit frunțile și că a încălzit inimile. 

Postarea Bibliotecii din Cluj a avut 42 de comentarii, 
din care am reținut: ,,F., f. faină ideea!” și ,,Super 
ideea! Să auzim de bine!”. Subscriu. 

Cristina Neculăeș este profesoară la
Colegiul Național Calistrat Hogaș din Piatra Neamț. 

Provocare online. 
Enunțuri din titluri

Cristina Neculăeș
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„Nihil novi sub sole.”

De ce? Argument. Situația pandemică 
excepțională în care s-a trezit omenirea 
a confirmat necesitatea stringentă a unei 
abordări altfel a procesului educațional pentru 
a dezvolta competențele curriculare, pentru 
a asigura o pregătire eficientă a elevului 
de astăzi sub auspiciile unui viitor incert și 
volatil. Ce poate face profesorul în acest sens? 
În primul rând, să știe. Să se documenteze cu 
privire la politicile educaționale de succes, la 
bunele practici etc., să-și asigure o pregătire 
teoretică ce îi va oferi soluții creative prin 
descoperirea de noi platforme, aplicații care 
să-i permită ajustarea predării pentru spațiul 
virtual. În al doilea rând, să facă. Să acționeze, 
să implementeze, să experimenteze, să 
valorifice direcțiile educaționale menite să-i 
ajute pe elevi „să devină”. Și, nu în ultimul 
rând, să fie. Să colaboreze, să coopereze, să 
disemineze experiențe de succes, să preia bune 
practici pe care să le ajusteze la necesitățile 
elevilor, să le îmbunătățească, să abordeze 
procesul  educațional interdisciplinar și 
transdisciplinar. Cine a reușit să creeze 
ethosul școlar în spațiul fizic va reuși să 
păstreze aceleași relații constructive și în 
spațiul virtual. Acesta este astăzi, probabil, 
certificatul de validare a succesului: profesorul 
− profesionist, disponibil pentru propria 
transformare, pregătit pentru redescoperire și 
reinventare.

Or, procesul de transformare, de redevenire a 
profesorului, în această perioadă de adaptare 
la noile cerințe didactice presupune revizuirea 
și reorganizarea proiectării de lungă durată. O 
planificare tradițională a unității de învățare 
implică, în mod obligatoriu, câteva repere 
esențiale pentru demersul didactic. Primul 
dintre ele îl constituie competențele specifice 
și unitățile de competență prevăzute de 
curriculum. Al doilea reper este proiectarea 
de lungă durată, cu formularea exactă a 
conținuturilor. Nu în ultimul rând (poate chiar 
prioritar!), contează viziunea profesorului 
asupra a ceea ce proiectează. Dacă primele 
două componente sunt pietrele de temelie, 
viziunea profesorului devine liantul pentru 
un ansamblu coerent, echilibrat și creativ. 

Astfel, o posibilă proiectare pe unitate, 
pentru un roman, ar viza, preponderent, 
competențele specifice 3 (lectorală) și 4 
(producerea textelor scrise). Formularea 
conținuturilor didactice pentru roman ar 
prelua, în mod firesc, infinitivele (imperative!) 
ale unităților de competență,  precum: 
interpretarea mesajului operei literare prin 
raportarea la propriile experiențe de viață, 
de lectură și estetice (3.3.), argumentarea 
propriei atitudini în raport cu textul citit 
(3.4.), caracterizarea personajului prin rolul 
lui în desfăşurarea acţiunii şi în sugerarea 
mesajului (3.8.) sau compararea, la nivel de 
mesaj şi tematică, a două sau mai multe opere 
literare (3.9.), precum și reflectarea, în scris, a 
experienţelor, ideilor, judecăţilor, opiniilor, 
[...] în textele proprii (4.3.). Aceste premise 
ale instruirii îl determină pe profesor să-și 
creeze arsenalul de activități la clasă, menite 
să-l motiveze și să-l ajute pe elev să învețe, 
să descopere și să aprecieze. De aici rezultă o 
remarcabilă varietate a rezolvărilor didactice: 
„toate-s vechi și nouă-s toate”. Proiectezi 
și faci.  Însă din 11 martie 2020, „a face” a 
devenit sinonim cu o stringentă nevoie de 
reinventare. 

Cum? PPT-ul între tradițional și reinventare
Odată cu necesitatea de a preda de la 

distanță, a apărut și necesitatea de a varia 
formele de lucru, în încercarea de a doza 
corvoada sesiunilor de pe platforma Zoom. 
Povestea noastră a început cu PPT-ul, un 
instrument atât de cunoscut și utilizat de 
mulți profesori la ore. Elevii știu să opereze 
cu PPT-ul ca suport pentru structurarea 
vizuală a informației. Situația creată ne-a 
determinat la regândirea acestuia ca ghid de 
învățare-evaluare. Dilema cea mai mare era 
cum să creăm evaluări sumative, care să 
corespundă rigorilor docimologice, atenuând 
copierea și valorificând potențialul creativ, 
analitic și sintetic al elevului. Și, Evrika! Am 
recurs tot la PPT! 

Anunțarea carantinei ne-a surprins la finele 
studierii unității tematice „Iubirea” (clasa a 
IX-a). Sarcina dată în primele zile de izolare 
de a citi romanul Maitreyi de Mircea Eliade 
urma să fie susținută de o ulterioară fișă cu 

PPT-ul între tradițional și reinventare
Angela Lungu, Tatiana Bologan, Viorica Oleinic 
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alte exerciții. Rezolvarea didactică ni se părea 
anostă. De aceea, ne-am gândit că PPT-ul ar fi 
putut cuprinde un demers didactic complex: 
învățare și evaluare în același timp. Am 
conceput sarcini care i-au trimis pe elevi spre 
studiul biografiei, spre documentare socio-culturală, 
spre analiza secvențelor de text sau chiar spre 
sinteză. Preluarea de informație din internet, 
de data aceasta a devenit un valoros exercițiu 
de documentare, de selectare și triere, dar și 
descoperire. Astfel, am expediat elevilor un 
PPT cu următoarele sarcini, distribuite pe 
diapozitive, pe care ei urmau le completeze:

1. Completează acest diapozitiv cu o fotografie 
a copertei și cu un simbol pe care îl asociezi cu 
romanul.

2. Citește biografia scriitorului și notează trei 
date biografice semnificative, legate de prezența 
lui M. Eliade în India. Inserează fotografia din 
tinerețe a scriitorului.

3. Prezintă cronotopul din roman: unde și 
când se desfășoară acțiunea? Ilustrează cu trei 
fotografii care reprezintă India tradițională, 
din punct de vedere cultural și turistic. 
Menționează succint ce reprezintă fotografia.

4. Explică cuvintele „Sakuntala” și 
„brahmani” și exemplifică cu alte două 
cuvinte din roman, care definesc cultura și 
religia indiană. Inserează o imagine relevantă 
pentru a ilustra unul dintre cuvinte.

5. Specifică, făcând trimitere la roman, 
trei deosebiri dintre cultura indiană și cea 
europeană, pe care le află Allan/pe care le 
dezvăluie Maitreyi. Inserează o imagine 
relevantă pentru contextul abordat.

6. Ilustrează printr-o fotografie un sari 
indian și transcrie un fragment care o descrie 
pe Maitreyi îmbrăcată în el.

7. Romanul Maitreyi de M. Eliade este doar 
parțial autobiografic. Inserează, pe câte un 
diapozitiv distinct fotografia/mai multe 
fotografii și câteva informatii despre două 
personalități reale, evocate în text: Maitreyi 
Devi și Rabindranath Tagore.

8. Iubirea lui Maitreyi pentru „pomul cu 
șapte frunze”/copacul sacru nu este înțeleasă 
de Allan care trăiește departe de natură. 
Citește fragmentul și comentează sugestia 
acestui motiv cu referire la semnificația 
numărului fatidic 7 și al comuniunii om-
natură. „Și dacă mă mângâia el, cu frunzele 
pe obraz, simțeam o fericire atât de dulce, 
încăt îmi pierdeam răsuflarea … și nu putea 
sta în pat dacă nu mi se aduceau în fiecare zi 
ramuri proaspete din pomul meu cu șapte 
frunze.” Scrie comentariul (12-15 rânduri) pe 

diapozitivul următor.
9. Identifică trei trăsături definitorii ale lui 

Maitreyi și comentează-ți opțiunea, făcând 
referire la roman.

10. Compară cuplul Allan-Maitreyi cu alt 
cuplu din literatura, mitologia universală 
(Tristan și Isolada, Romeo și Julieta, Orfeu și 
Euridice etc.).

11. Urmărește evoluția sentimentelor lui 
Allan față de Maitreyi și reprezint-o printr-un 
desen/clustering, indicând sentimentele pe 
care le trăiește.

12. Legământul de logodnă rostit de Maitreyi, 
în care invocă pământul, exprimă, în mod 
metaforic, ideea că dragostea se înscrie într-un 
mister cosmic. Citește fragmentul din roman 
(cap. XI) și scrie un legământ cu Pământul că 
îl vei proteja, continuând ideea: „Mă leg în 
fața ta, Pâmântule, că te voi proteja…”

13. Formulează mesajul textului, alegând 
una din ipoteze :

a. dragostea dintre Allan și Maitreyi nu este 
acceptată din cauza unor prejudecăți sau 
norme etnice, religioase și sociale;

b. iubirea adevărată are puterea de renunțare 
și de sacrificiu;

c. fiecare om are un destin implacabil și 
nimeni nu poate schimba ceea ce îi este 
predestinat;

d. varianta ta. 
Această formă de învățare-evaluare, propusă 

drept activitate asincronă pe parcursul a cinci 
zile, s-a soldat cu un feedback pozitiv. Itemii 
de comentariu socio-cultural, exercițiile de 
creativitate (de exemplu, unii elevi au făcut 
trimitere la legământul dintre Mihai Ursu 
și Maria Răzeșu din romanul Tema pentru 
acasă al scriitorului basarabean Nicolae 
Dabija; alți elevi au creat un model de sari 
pentru eroina romanului), de asociere cu alte 
cupluri celebre, de selectare a fotografiilor 
și  de creare a colajelor și a reprezentărilor 
grafice, de analiză și interpretare literară 
cu un caracter inter- și transdisciplinar au 
contribuit la extinderea orizontului cultural, 
la dezvoltarea abilităților de literație vizuală, 
de gândire critică și scriere creativă.

Am propus și o grilă de evaluare a acestui 
produs:

1. Relevanța imaginilor selectate;  pertinența 
legendelor pentru imagini;

2. Relevanța selectării informației pentru 
fiecare sarcină propusă;

3. Reformularea și ajustarea la propriile 
necesități a materialului preluat de pe internet;

4. Claritatea exprimării propriului punct de
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vedere;

5. Valorificarea pertinentă a fragmentelor de 
text;

6. Corectitudinea gramaticală și stilistică în 
scrierea propriilor segmente de text;

7. Calitatea aspectului grafic al PPT-ului.

Un alt „Cum?”, o altă reinventare
O dovadă a colaborării cadrelor didactice a 
fost diseminarea acestei practici colegelor  
noastre din cadrul comisiei metodice. Iar 
validarea cea mai pertinentă a fost preluarea 
și adaptarea ei pentru clasa a X-a de către 
Angela Lungu, profesoară de limba și 
literatura română. În acest context, colega 
noastră opinează: „Experiența a demonstrat 
că «învățarea vizibilă» (concept formulat 
de John Hattie) determină succesul școlar și 
consolidează relațiile profesor-elev, de aceea 
am propus același model și elevilor  din clasa 
a X-a, prin distribuirea unui PPT pentru o 
lectură orientată, înainte de a începe studierea 
romanului Nuntă în cer de Mircea Eliade. 
Sarcinile de lucru au fost dintre cele mai 
variate: documentare, comparare, asociere, 
comentare, relații cauză-efect, exerciții de 
literație și de scriere reflexivă, care au avut 
caracter interdisciplinar și transdisciplinar. 
Faptul că am abordat romanul prin prisma 
mai multor modele a menținut curiozitatea 
și implicarea elevilor în realizarea unui 
produs original. Diapozitivul care vizează 
elemente ale modelului structuralist 
(clasificarea romanului după criteriul tematic, 
formula narativă, tehnica romanescă, tipul 
naratorului, perspectivele narării – noțiuni 
care sunt mai dificil de înțeles sau de explicat/
argumentat pentru elevi) a asigurat fixarea 
cunoștințelor și dezvoltarea vocabularului 
specific. Reconstituirea CV-ului Ileanei/Lenei 
din confesiunile celor doi bărbați, transcrierea 
a trei secvențe ce definesc destinul scriitorului, 
a trei idei ce surprind poetic, filosofic definiția 

iubirii, recunoașterea mitului androginului în 
secvența propusă de profesor au confirmat 
gradul de dezvoltare a competențelor 
lectorale. 

Cele mai apreciate de elevii clasei a X-a au 
fost exercițiile care le-au permis să-și dezvolte 
cultura generală, să-și pună în valoare 
creativitatea, cele care se pretează modelului 
dezvoltării personale. Asocierea Ileanei/Lenei 
cu o imagine și explicarea alegerii a îmbinat 
rigoarea cercetării și libertatea imaginației: 
de la pictura «Mona Lisa» a lui Leonardo 
da Vinci la «Femeia în alb» a Fridei Kahlo (le-am 
recomandat să vizioneze și filmul despre 
celebra pictoriță mexicană), la «Galateea 
sferelor» a lui Salvador Dali; de la «Sărutul» 
lui Auguste Rodin și al lui Constantin 
Brâncuși la măștile venețiene − toate au creat 
un spectacol al cuvântului și al culorii. Și 
pentru că cititorul este un actor important al 
triadei autor-text-lector, i-am invitat pe elevi 
să formuleze cauzele care, în opinia lor, au 
condus la destrămarea cuplurilor, să explice 
dacă aceste conflicte ar fi putut fi depășite 
și să mediteze într-un eseu reflexiv asupra 
măsurii în care lectura romanului le poate 
forma/influența personalitatea.”

În loc de concluzii
Acum experimentăm aplicațiile și 

instrumentele:  Padlet, Canva, Storyjumper, 
Google Slide  etc., pentru crearea prezentărilor 
de înaltă ținută estetică, pentru elaborarea 
activităților sincron de creare a prezentărilor, 
pentru asigurarea unui caracter interactiv 
și a  relațiilor de cooperare la elevi. Cu alte 
cuvinte, ne reinventăm. 

Angela Lungu, Tatiana Bologan, Viorica 
Oleinic sunt profesoare de limba și literatura 

română la LCI Prometeu-Prim, Chișinău, 
Republica Moldova.
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Sunteți formator de opinie, un autor citit și 
distribuit pe rețelele de socializare ale celor care 
lucrează în domeniul educației. Interviurile 
si analizele dvs. sunt citite, conving, dovadă 
like-urile și comentariile. Ați o fost o prezență 
activă în viața publică din cele două luni de 
criză și ca psiholog. Voi relua aici câteva idei din 
intervențiile dvs. din ultimele luni fie cerându-
vă să le detaliați, fie pentru a vă provoca, de data 
aceasta ca fost ministru, deci știind din interior 
cum funcționează sistemul, să propuneti soluții 
punctuale pentru „Școala de mâine”, titlul unei 
analize publicate pe site-ul „Edupedu” în 9 
aprilie.

Începeți articolul așa: „Dacă nu ne folosim de 
această criză pentru a reconstrui din temelii 
procesul de predare-învățare, criza a venit 
degeaba, pentru școala din România.”. Ca să 
nu rămână numai o figură retorică și un bun 
început de articol, la ce vă referiți concret când 
vorbiți de a „reconstrui”? A construi de la 0 sau 
la a reface sistemul reparând, completând sau 
asamblând altfel părțile? 

Nu cred că trebuie să facem cu educația 
ceea ce Roma antică a făcut cu Cartagina 
lui Hannibal: au ars-o, i-au distrus zidurile 
și au arat locul. Reconstrucția înseamnă că 
reutilizezi materiale vechi, adaugi altele noi 
și le pui într-o nouă arhitectură. Ca în orice 

reconstrucție, arhitectura este esențială, nu 
cărămizile pe care le folosești.

Spuneți tot acolo că soluția ar veni de la o 
învățare „blended-learning”, o combinare a 
învățării tradiționale cu cea prin e-learing. Dacă 
până nu de mult în multe școli erau considerați 
excentrici profesorii care pierd timpul punând 
filmulețe în oră și trimit la tot felul de resurse 
digitale în loc să explice cinstit lecția, acum, de 
voie, de nevoie, s-a trecut în cealaltă extremă: 
cea a unei școli făcute exclusiv online. Cum am 
putea să răspundem cât mai bine unei astfel de 
provocări?

Cred că doar o combinare a învățării 
față-în-față cu învățarea online mai poate 
satisface exigențele noilor generații. Digitalii 
nativi, cei care, zilnic, interacționează cu 
tehnologiile digitale, au alte așteptări. Lor 
li se pare firesc să li se prezinte un conținut 
în format multimedia (nu doar tipărit – ca 
în manual, sau doar vorbit – ca la clasă); să 
îl poată accesa de oriunde, oricând, de câte 
ori vor (nu doar la ora de clasă dedicată); 
să îl personalizeze, în funcție de nevoile 
lor. Dacă școala nu ține cont de noile 
caracteristici ale minții elevilor, va mirosi a 
arheologie.

Și ceva mai departe spuneți: „O lecție proastă, 
pusă online, e și mai proastă.”. În lipsa unor 
ghiduri de bune practici de învățare online, 
profesorii se pot baza doar pe experiențele 
anterioare de învățare blendend-learnig, intuiție 
sau încercând să vadă cât din experiența școlii 
„față în față” se potrivește în noua situație. 
Din punctul dvs. de vedere ce înseamnă o lecție 
online proastă? 

Există studii care pot fi convertite în 
ghiduri care să le arate profesorilor cum 
să construiască e-content eficiente. De 
exemplu, o lecție bună online este cea care: 
a. are explicit formulate obiectivele și le 
prezintă elevului; b. oferă conținutul lecției 
în format multimedia (text + audio/video + 
animație + aplicații software); c. îi face pe 
elevi să fie activi (spre exemplu, să utilizeze 
acele aplicații) pe parcursul lecției; d. rezumă 
esențialul; e. oferă situații concrete în care 
se poate aplica cunoașterea dobândită 
(abordează explicit utilitatea lecției); f. 
oferă recompense pentru înțelegerea lecției. 
Toate acestea se pot face cu un anumit efort 
de formare a cadrelor didactice. Așadar, o

INTERVIU

Mircea Miclea: 
„Un bun 

profesor e un bun 
bricoleur, nu o 
mașină.”
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lecție care nu îndeplinește aceste cerințe 
este, în general, proastă.

O lecție bună ar trebui să fie în mod normal 
contrariul uneia proaste. Ce ar trebui să ia 
obligatoriu în considerare un profesor atunci 
când își proiectează conținutul, metodele și 
resursele pentru o lecție online? 

Când predă live lecția online, profesorul 
mai trebuie să arate entuziasm pentru 
ceea ce predă. Entuziasmul profesorului îi 
va contamina pe elevi. La fel și apatia sau 
sictireala lui. Nu poți aștepta ca cineva să 
învețe cu entuziasm ceea ce tu predai apatic 
sau sictirit. Culegi ceea ce semeni. 

Mi se pare că foarte mulți profesori din România 
echivalează actul predării cu cel al învățării. Ar 
fi școala online un factor favorizant pentru o 
trecere de la o predare expozitivă sau fals activă 
spre învățarea propriu-zisă? 

Locul predării în învățare e diferit în 
funcție de ce anume predai și cui. Pentru 
novici (= cei care încep să învețe ceva), 
predarea directivă e cea mai eficientă. 
Când predăm bazele gramaticii, n-are rost 
să facem proiecte sau brainstorming, sau 
lucru pe grupe. Pur și simplu, directiv, 
predăm gramatica. După ce bazele au 
fost dobândite, poți să combini învățarea 
directivă cu metode non-directive, de tipul 
proiectelor, al lucrului în grup etc. Pentru cei 
avansați, învățarea directivă e un dezastru; 
acolo trebuie să mergi cu dezbateri, discuții 
libere, proiecte creative. Un profesor bun 
știe cum să adapteze conținutul predării 
astfel încât eficiența învățării să fie maximă. 
Nu există rețete. Un bun profesor e un bun 
bricoleur, nu o mașină.

Una dintre problemele asupra căreia reveniți 
mereu și care lipseste îndeobște în cărțile de 
didactică și pedagogie este cea a atitudinii 
profesorului. Probabil vorbiți ca psiholog. Mi 
se pare că uneori îi acordați o importanță mai 
mare decât celorlalți factori: conținut, resurse și 
metode adecvate. De ce? 

Când predăm, noi nu predăm doar un 
conținut, ci și o atitudine față de acel 
conținut. Ea e, adesea, mai importantă 
decât informația predată. Oricine poate 
să-și dea seama de lucrul acesta, dacă 
se gândește la profesorii care au fost cu 

adevărat importanți în formarea lui. Nu 
ne mai aducem aminte exact ce anume 
spuneau ei, dar ne amintim de pasiunea 
lor, de trăirile pe care le aveau la orele lor. 
Ele ne-au marcat, nu informațiile predate. 
Dacă vrei să formezi, nu doar să informezi, 
atunci atitudinea e esențială. Altfel, devii 
un epigon al lui Google.

Dar ce faci cu atitudinea elevilor? Mulți 
profesori se plâng că elevii sunt apatici, iar în 
mediul virtual nu mai au niciun control asupra 
lor. De aici și frustrările: și-au pregătit cinci ore 
resursele și aplicațiile pentru o lecție de 40 de 
minute, predau sistematic, explică noțiunile, vin 
cu exerciții interesante și totuși elevii nu sunt 
atenți, nu participă la oră. Dezinteresul elevilor 
îi demotivează și pe ei. Ce credeți că ar trebui să 
știe un profesor despre schimbările intervenite 
în psihicul așa-numitei generații digitale? 

Unele schimbări au apărut deja (preferința 
pentru multimedia, personalizarea 
conținutului, accesarea de oriunde, oricând, 
medierea digitală a comunicării), altele noi 
vor apărea pe parcursul anilor. Àpropo de 
participare, vă propun să comparăm ce ni 
se întâmplă atunci când mergem la teatru 
și când ne uităm la televizor, la aceeași 
piesă – filmată. Trăirea noastră ca receptori 
e mult diferită. Dialogurile și personajele 
sunt aceleași, dar contextul în care noi le 
receptăm e diferit. Proximitatea favorizează 
emoția, implicarea. Trăim mai intens piesa 
la teatru decât acasă. La fel e și cu învățarea: 
prezența proximală a unui profesor bun (în 
fața ta, în clasă) favorizează participarea 
elevilor mult mai mult decât lecția filmată 
a aceluiași profesor. Învățarea online nu 
oferă, deocamdată, experiența proximității, 
implicarea emoțională. Probabil, în viitor, 
vom avea, live, lângă noi, holograma 
profesorului care predă, dar până atunci 
mai este de așteptat. De aceea, cred că 
blended-learningul, hibridizarea predării 
online cu cea clasică, în diverse modalități 
(în funcție de ce și cui predai) e soluția cea 
mai bună pentru viitorul previzibil.

De data aceasta mă adresez psihologului: care 
credeți că ar trebui să fie un raport corect între 
sincron și asincron în momentul de față pentru 
diferitele categorii de vârstă între 3-18 ani? În 
unele școli, mai ales în cele particulare, orele față 
în față se limitează zilnic la trei pentru elevii de 
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gimnaziu și liceu și la una împărțită în două 
secvențe, la primară, în altele, probabil pornind 
de la o exprimare ambiguă din „Instrucțiune” 
documentul oficial al Ministerului, activitatea 
este echivalată cu lecția normală de la clasă și 
profesorii, mai ales cei de la disciplinele pentru 
examene, sunt obligați să-și țină sincron norma 
de 18 ore. 

Cred că acum suntem în faza de a 
experimenta mai multe variante, de a 
reflecta asupra acestor experimente și de 
a învăța din ele. Nu cred că poate exista 
o rețetă unică, pentru că totul depinde de 
ce anume predai și cui predai. Ministerul 
Educației ar face bine să stabilească doar 
finalitățile (= ce anume trebuie să știe elevii 
la final de an) și să-i lase pe profesori să facă 
cum cred ei că e mai bine. Un bun profesor 
e un bricoleur. Numai mediocrii au nevoie 
de rețete.

Știu că sunteți adept al descentralizării, dar 
oare într-o situație de criză ca aceasta nu ar fi fost 
nevoie de o intervenție mai fermă a Ministerului 
cu explicarea clară a unor norme și ordonanțe?

Cred că Ministerul trebuia să fie mult mai 
clar și mai coerent. N-a fost, pentru că nici 
mintea celor de acolo nu e clară și coerentă. 
Descentralizarea, pe de altă parte, nu e un 
panaceu, dar rezolvă multe probleme. De 
exemplu, să oferi soluții flexibile, în funcție 
de condițiile locale. Incompetența de la 
centru poate fi contracarată de competența 
la nivel local. Necazul la noi e că avem un 
sistem care nu e numai incompetent, dar e 
și centralizat.

Și tot despre rolul și atribuțiile Ministerului, 
așa cum se văd din postura de fost ministru  
și de președintele al comisiei care a realizat 
„Raportul pentru analiza și elaborarea 
politicilor din domeniile educației și cercetării˝ 
care a stat la baza Legii Educației din 2011. Una 
dintre întrebările anchetei „Consilierului...” 
din iunie se referă la ce sprijin, ce atitudine 
așteaptă profesorii din partea decidenților. În 
aproape toate răspunsurile se fac referiri la 
nevoia unei platforme unice care să poată fi 
accesată ușor și care să conțină tutoriale, lecții, 
filme documentare, aplicații etc. și dau exemplul 
platformei Educatieonline.md, Biblioteca 
digitală, lansată la sfârșitul lunii aprilie la 
Chișinău. Mă întorc la analiza din „Școala de 
mâine”, unde explicați succint cum s-ar putea la 

realiza Biblioteca Școlară Virtuală și Platforma 
școlară de e-learning. Dacă cei de la Chișinău au 
putut să se mobilizeze și în cinci săptămâni să-și 
facă proiectul funcțional, mă întreb și vă întreb 
de ce nu am putea și noi să le luăm exemplul? 
Sunt mai bine de trei luni până începe noul an 
școlar. Ar fi timp suficient, dacă s-ar renunța 
la birocrația ministerială, dacă s-ar semna un 
pact, nu între partide politice, ci între instituții, 
universități, școli, organizații care lucrează în 
educație, asociații profesionale, asociații ale IT-
iștilor, ale oamenilor de afaceri care sprijină 
educația și s-ar apela direct la oamenii care 
doresc să se implice. Sunt mai mulți entuziaști 
și idealiști decât credeți. Spuneti că resurse 
există. Dar, dacă nu se va începe foarte repede, 
sunt convinsă că și peste alți nouă ani, articolul 
70 din Legea Educației va rămâne tot pe hârtie. 

Au trecut aproape 10 ani de când am 
scris acel articol de lege, răstimp în care 
am explicat, de mai multe ori, pe pași, 
cum trebuie pus în practică. Degeaba. Sunt 
foarte sceptic că se va face în trei luni ce nu 
s-a făcut în 10 ani. Dar m-aș bucura foarte 
tare să nu am dreptate.

Imediat după declanșarea crizei ați publicat 
un articol „Arta de a trăi în vremuri de criză”. 
După mai bine de două luni de trăit în criză ce 
sfaturi le-ați da acum profesorilor, celor care 
au ajuns să lucreze câte 14 ore pe zi, obosiți 
și epuizați, împărțiți între pregătirea orelor, 
ținutul lor, completatul cataloagelor, justificatul 
activităților, formări online, webinarii de 
toate felurile, cancelarii online, cerut acordul 
părinților și elevilor pentru note fără nicio o 
justificare, despre „Arta de a se acomoda cu 
o viață cât de cât normală”? Reproduc un 
fragment dintr-un răspuns tot la întrebarea din 
anchetă referitoare la sprijinul pe care profesorii 
l-ar aștepta de la decidenți: „Nouă, profesorilor, 
cine ne creează starea de bine pentru a putea 
răspunde nevoilor emoționale, în primul rând, 
și de învățare, în al doilea rând? De elevi am 
grijă eu... 

Direcțiunea? De la direcțiune există, să zicem, 
sprijin, urmează să primesc în custodie un 
laptop (am cerut laptopul catedrei de română), 
astfel încât eu și fiul meu de 8 ani să ne putem 
desfășura activitatea, el ca elev, eu ca profesor. 
Deocamdată împărțim același laptop. Între 10-
12.30 are ore el pe Zoom. Mă așteptam să fim 
întrebați și noi, mai ales dacă avem și copii elevi, 
dacă avem ceea ce ne trebuie. Salut sprijinul 
pentru elevi, care pot face o cerere și pot primi 
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în custodie un calculator, dar noi, profesorii, cu 
ce lucrăm? 

De la inspectorat? Măcar un mesaj pentru 
elevi, profesori, părinți! De încurajare, de 
susținere! Nu a apărut niciunul! Nici în martie! 
Nici la intrarea în vacanță! Nici în aprilie, de 
când e obligatorie școala online! O actualizare 
a site-ului… ? Ultimul mesaj este de la Ziua 
meseriilor!!! Actualizarea secțiunii RED de pe 
site…?

De la minister? Soluții: platforme oficiale, astfel 
încât profesorul de română să nu trebuiască să 
aibă în grijă și partea de TIC, să stea ore în șir 
urmărind webinare, tutoriale, făcând încercări 
cu prietenii pentru a testa, a învăța etc. cum 
să creeze clase, cum să introducă elevi etc. 
E impresionant cât de mult se ajută cadrele 
didactice pe grupurile de Facebook când au câte 
un impas. Dar nu de acolo ar trebui să primească 
consultanță, ci de la specialiști din sistem.”

Vă referiți la o minoritate, cea a profesorilor 
de excepție, care și-au luat rolul în serios. 
Cred că ei ar merita să beneficieze de 
servicii de coaching, așa cum beneficiază 

corporatiștii care trag pe rupte. Angajatorul, 
adică Ministerul, ar trebui să acopere 
integral costurile acestor servicii. După 
cum ar putea și să-i plătească suplimentar, 
pentru că au făcut eforturi suplimentare. 
Din păcate, majoritatea profesorilor nu au 
fost așa, să nu ne facem iluzii.

Mircea Miclea este profesor la Facultatea 
de Psihologie și Științe ale Educației de la 
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, cercetător, 
fondatorul școlii cognitive în psihologia 
românească. A fost ministru al Educației în 
perioada decembrie 2004 – noiembrie 2005, 
a fost președintele comisiei prezidențiale în 
mandatul lui Traian Băsescu care a realizat 
Raportul pentru analiza și elaborarea politicilor din 
domeniile educației și cercetării, diagnoză care a 
stat la baza Pactului național pe educație semnat 
în 2008 de toate partidele politice și apoi la baza 
Legii educației nr. 1/2011.

Interviul a fost realizat de Monica Onojescu.
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Joc de copii, leapșa (alergatea) se joacă în felul următor: un copil trebuie să îi alerge 
pe ceilați. Când reușește să atingă cu palma (leapșa) un alt jucător, acesta din urmă 
devine cel care ia locul primului, alergând după ceilalți jucători în încercarea de a-l 
atinge pe unul dintre ei. Luând modelul jocului de copii, „Leapșa cu cărți” este o 
provocare literară care a devenit virală pe Facebook, mai ales în aceste ultime trei luni 
când oamenii au fost nevoiți să stea închiși în case. Pe rețelele de socializare aproape 
zilnic primești de la prieteni o invitație de a intra în jocul care se practică de la formele 
cele mai simple – să postezi doar o copertă de carte sau să însoțești coperta de un citat, 
până la cele mai complicate − adevărate teste ale preferințelor de lectură cu câte 10-15 
întrebări.  

Am rugat-o pe Ana Boariu, profesoară în Mediaș și vechi „consilier de lectură”, să vă 
provoace și pe dvs, să intrați în „leapșa cărților”, recomandându-vă șapte cărți „cărți 
bune de citit în cercuri”. (m.o.)

Când am răspuns provocării, mi-a fost destul de greu să aleg, căci fiecare carte 
privilegiată însemna renunțarea la alta, la altele. Totuși, cred că fiecare dintre cărțile 
recomandate deschide o ușă înspre teme existențiale, lucru stimulativ pentru elevi (și 
adulți). În același timp, varietatea tematică răspunde mai multor gusturi, astfel încât 
cel puțin una dintre ele va seduce și va aduce un cititor. Ana Boariu

Leapșa cărților
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Jean Delumeau
Frica în Occident. 
O cetate asediată 
traducere de 
Modest Morariu
Editura Meridiane, 
1986 

„Indiferent dacă 
sensibilitatea la frică 
a timpurilor noastre a 
crescut sau nu, frica 
rămâne o componentă 
majoră a existenței umane,  

în ciuda eforturilor de a o depăși”.

O realitate: ne este frică. Au simțit frica și 
cei care au trăit între 1348-1800, perioadă 
de care se ocupă Jean Delumeau, o trăim 
și azi. Cartea pune în centru frica, o reacție 
firească dar și nefirească a omului în fața 
noului, a bolii, a morții, a străinului, a 
necunoscutului, a presupuselor conspirații, 
a femeii chiar, a diavolului ...a lumii. Jean 
Delumeau consideră că este necesară o 
abordare obiectivă a fricii. E timpul să o 
privim în față... fără frică!

Bertrand Russell
Despre educație
traducere de 
S.G. Drăgan
Humanitas, 2019

„Există în natura 
umană anumite lucruri 
care ne ridică fără efort 
deasupra propriului eu. 
Cel mai obișnuit dintre ele 
este iubirea... Altul este 
cunoașterea... Al treilea 
este arta... Din acest motiv 

unui om cu interese vii și largi îi vine mai puțin 
greu să se despartă de viață decât unui nefericit 
ipohondru ale cărui interese se mărginesc la 
propriile-i necazuri și suferințe.”

Este o carte pentru tineri și adulți, pentru 
cei care educă − părinți și profesori − dar 
și pentru cei asupra cărora se manifestă 
exercițiul atât de dificil și delicat al educării. 
Și care pot revendica un alt model de 
educație decât cel cu care au crescut, pentru 
a fi oameni întregi, împliniți.
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Daniel Arasse
Nu vedeți nimic
traducere de Laura Albulescu 
Editura ART, 2008

Despre „Adoraţia magilor” 
a lui Pieter Bruegel cel Bătrân: 
„Cât despre regi, doar hainele lor 
(n. a.: hermine, mâneci despicate, 
colerete...) te mai pot face să te 

gândeşti la nişte regi [...]. Cu părul lor lung, soios, 
neglijent, arată mai degrabă ca nişte bătrâni hipioţi ofiliţi, 
ca nişte babaci ştirbi, vrând să fie cool. Ei par ceea ce sunt: 
nişte moşi ramoliţi.

Se poate râde în fața unei picturi sau este o 
impietate? Cu umor și foarte subtil, Daniel Arasse 
ne îndeamnă să lăsăm morga oficială, să depășim 
prejudecățile academice și să privim cu alți ochi 
pictura. Iar satisfacția este totală.

Casele vieţilor noastre
antologie
Humanitas, 2014

„Rari oamenii unei singure case, 
aşa cum sunt oamenii unei singure 
iubiri. Cei mai mulţi ne mutăm de 
multe ori de-a lungul vieţii şi, de 
la o singură casă luată cu noi la 
prima plecare, ajungem, cu timpul, 

după toate peregrinările prin lumea mare, să purtăm 
înăuntrul nostru un adevărat orăşel plin de poveşti." 
Ioana Pârvulescu, „Prefață”:

Cartea ne invită în intimitatea caselor scriitorilor 
dragi și vii (!), dezvăluindu-ne ceva din viața lor 
intimă și din sentimentul lor de acasă. Nu în ultimul 
rând, este o incursiune în geografia și istoria noastră 
contemporană, permițându-ne să o cunoaștem prin 
prisma subiectivă a autorilor.

C.S. Lewis
Sfaturile unui diavol bătrân 

către unul mai tânăr
traducere de Sorana Corneanu 
Humanitas, 2012

„Trebuie să ne fie clar că toată 
povestea Lui cu iubirea pentru 
oameni şi cu perfecta libertate în 
care trebuie El slujit nu e (cum ne-
ar conveni să credem) vorbărie de 

paradă, ci înspăimântătorul adevăr [...]. Noi căutăm 
vite care să ne devină hrană. El îşi doreşte slujitori care 
să-i devină fii. Noi vrem să aspirăm înăuntru. El vrea să 
dăruiască în afară. Noi suntem ca nişte vase golite care ar 
vrea să se umple; El e plin şi se revarsă:"

Cum îl poți alege pe Celălalt (pe Dumnezeu s.n.) 
în cunoștință de cauză? Ne-o spune, cu umor, C.S 
Lewis: intrând în „bucătăria” diavolului, în rețetarul 
lui de seducții, astfel încât, documentat și înarmat, 
să îți domini slăbiciunile și să-i poți rezista.

Nuccio Ordine, Abraham 
Flexner,  

Utilitatea inutilului 
Les Belles Lettres, 
Paris, 2013 

„Omul modern, care nu are timpul 
să se oprească asupra lucrurilor 
inutile (n.a.: literatură, artă, 
muzică) este condamnat să se 

transforme într-o maşină fără suflet.”

Într-un timp al dominației și tiraniei „utilului” 
mercantil, al atacului lui a avea asupra lui a fi, 
„inutilul” poate fi singura salvare care să ducă la 
formarea și împlinirea noastră ca oameni liberi. 
Cartea pledează pentru recuperarea „inutilului” 
înainte de a fi prea târziu.

André Comte-Sponville, 
Jean Delumeau și Arlette Farge
Cea mai frumoasă istorie a 

fericirii
traducere de 
Marina Mureșanu Ionescu 
Editura ART, 2007

„Fericirea nu este la capătul 
drumului, ea este chiar drumul. Un 

drum plin cu obstacole, confuz, anevoios? Dar, dacă nu 
ne place dificultatea sau dacă nu o acceptăm, cum am 
putea iubi viața? Fericirea nu înseamnă odihnă; este un 
efort care ne duce la reușită sau un eșec pe care trebuie 
să-l depășim [...]/

Ne dorim să fim fericiți. Cum? Care este rețeta? 
Dar ce este fericirea? O incursiune în cartea celor 
trei autori ne ajută să vedem cum și-o reprezintă 
alții, ca să ne lămurim asupra propriei fericiri. 
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Adrian Cioroianu, 
Andrei Radu
Carol I 
Editura Curtea Veche, 2015

Un singur lucru aș schimba 
la carte: aș vrea și mai multe 
ilustrații! Sunt foarte frumoase, 
iar eu sunt o pasionată de acest 
subiect, regalitatea. Mi-a plăcut 
foarte mult povestea regelui 

definit de iubirea pentru țara străină pe care o 
conducea și chipul Mariei, „micuța Maria cea fără 
de noroc” (am citat tocmai pentru că am apreciat 
limbajul artistic!).

Povestea lui Carol I începe într-o vreme când purta 
numele de prinț de Hohenzollern-Sigmaringen. 
Pentru România, povestea începe când, din cauza 
abdicării lui Al.I. Cuza, țara capătă domn străin. 
Și așa începe aventura primului rege al României. 
Chiar și drumul său spre România avea să fie unul 
plin de emoții: din cauza conflictului dintre Prusia 
și Imperiul Habsburgic, Austria era un teritoriu 
foarte greu de trecut, deoarece, dacă ar fi fost prins 
acolo, tânărul domn ar fi putut fi acuzat de spionaj 
și împușcat pe loc. De aceea, a folosit un  pașaport 
fals (cu numele de Karl Hettinger) și doar cei doi 

tovarăși de drum știau adevărul identității sale (de 
altfel, von Werner l-a și salvat, distrăgând vameșii, 
pretextând că are niște țigări în bagaj și uitase să 
le declare, când aceștia îi cereau prințului să își 
prezinte numele, pe care nu și-l mai amintea. 

Prin ochii regelui, poporul român cu care face 
cunoștință la Turnu Severin este extraordinar de 
amabil: peste tot este întâmpinat cu pâine și sare. 
La București, în dimineața zilei de 10 mai 1866, 
când intră în oraș, douăzeci și una de salve de tun 
îi anunță prezența. Casele erau aranjate cu steaguri 
tricolore și păreau foarte vesele.  Domnul Brătianu 
i-a înmânat cheile orașului, iar 30.000 de locuitori au 
urmărit drumul lui spre palat. 

După cum bine știți, un domnitor necesită mereu 
o domniță să-i stea alături, iar aceea avea să fie 
Elisabeta. Principesa era născută la 29 decembrie 
1843, deci cu patru ani mai tânără decât regele cu 
care se logodește la 4 octombrie 1869, în apropiere de 
Neuwied. O lună mai târziu, se celebrează căsătoria, 
iar în vara următorului an, regina era însărcinată. La 
un an după nuntă, se naște micuța Maria, prințesa 
cea fără de noroc, a cărei viață e curmată tragic la 3 
anișori, de o boală și contagioasă, și necruțătoare, pe 
atunci. Familia regală trece prin suferințe cumplite. Dar 
România e mereu biruitoare... Maya Mihaela Cernat
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Ă Ordinul Cititorilor IOANID” vă recomandă

A venit vremea cronicarilor din „Ordinul Cititorilor IOANID” să se prezinte. Sunt în clasa a V-a, 
au în comun câte ceva cu Ordinul Phoenix (în amintirea căruia și-au ales numele): le plac poveștile, 
pălăriile vrăjitorești și baghetele fermecate. Au aflat că e magic cuvântul, dar că este o aventură să îl 

îmblânzească. Sunt cei mai mici gimnaziști ai școlii IOANID, niște povestași fără pereche, gata mereu 
să negocieze câte o listă de lecturi suplimentare și să își susțină cu voce tare preferințele. În februarie, 
împreună cu colegii lor mai mari, de la clasele a VI-a și a VII-a (sub oblăduirea colegelor mele Iuliana 

Crînguș și Ruxandra Coman), i-au convins și pe alți profesori din sector că provocarea la lectură, 
listele de texte suplimentare și cursurile opționale sau cercurile dedicate cititului sunt activități în 

care, mici și mari deopotrivă, avem un cuvânt greu de spus. Nu-mi rămâne decât să le cedez cuvântul, 
în pledoaria lor pentru cărțile preferate.

Natașa-Delia Maier, Școala Gimnazială IOANID, București

„

Anca Nedelcu, 
Elena Diana Nedelcu
Genialii
Editura Pandora M, 2019

Mie mi-a plăcut cartea pentru 
că arată câteva zile din anul 
1886, din perspectiva diferite, ale 
cinci dintre cele mai interesante 
personalități ale culturii noastre: 
Grigore Antipa, Iulia Hasdeu, 
Traian Vuia, Constantin 
Brâncuși și George Enescu. Toți 

sunt copii, exact ca una dintre autoare. Elena Diana 
Nedelcu de 13 ani a colaborat la scrierea acestei cărți 
cu propria mamă. 

Astfel, împletite, se scriu cinci povești. Preferatele 
mele sunt cea a lui Grigore Antipa și cea a Iuliei 
Hasdeu. 

Grigore Antipa: Pentru el, e un an al despărțirii 
de copilărie și al despărțirii de familie și țară. Într-o 
zi, fratele lui, Nicolae Leon, l-a convins să plece la 
facultate în Germania, la Jena. Acolo, întâlnește mari 
profesori, pe care îi admiră (precum Ernst Haeckel, 
fondatorul ecologiei) și despre care abia așteaptă 
să le vorbească foștilor săi dascăli, Petru Poni și 
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Adina Rosetti, Cristina 
Andone, Iulia Iordan, 
Laura Grunberg, 
Victoria Pătrașcu
Nes(u)pusele
Editura Univers, 2018

Eu cred că această carte nu 
a fost întocmită doar pentru 
a arăta ce au făcut româncele. 
Această carte a fost făcută 
pentru a arăta că și femeile 

pot face lucruri minunate, uneori mai minunate 
ca bărbații. Fiecare femeie din carte are un trecut 
minunat, la care ai putea zice „jos pălăria”. Dacă 
eram în locul autoarelor aș fi adăugat mai multe 
femei, dar este loc pentru al treilea volum.

O nesupusă care a crezut foarte mult în puterea 
femeilor și și-a dedicat viața pentru asta a fost 
Mihaela Miroiu. Aceasta a fost un exemplu pentru 
multe femei și a încurajat multe femei sa facă taman 
ce vor ele să se facă, indiferent dacă unii zic că nu 
au dreptul, doar din cauza unui fapt care nu ține de 
ele. Cartea aceasta este despre femei, pentru că vrea 
să ne arate că ele pot face multe fapte frumoase. 
Dacă ar fi fost despre bărbați nimeni, nu ar fi la 
fel de surprins de faptele lor. Cartea aceasta le 
încurajează. Femeile din România au făcut mult mai 
multe decât cred mulți, au susținut soldații în război 
cum au putut (Principesa Ileana/Vera Atkins), au 
stabilit recorduri mondiale în lumea sportului 
(Nadia Comăneci, Simona Halep etc.), dar multe au 
suferit odată cu venirea comuniștilor (Partizanele 
de la Nucșoara, de pildă). Unele au fost obligate 
sa părăsească România, altele să stea în închisoare 
pentru ceva ce ar trebui respectat, unele au avut 
și sorți mai rele. Un alt lucru foarte important pe 
care l-au făcut femeile din România a fost acela de 
a nu renunța, de a fi mereu curioase și însetate de 
răspunsuri. 

Diana Dragomir a fost o fată foarte curioasă de la 
începutul vieții. Educatoarea îi spunea să înceteze 
cu întrebările, dar ea nu s-a dat bătută niciodată. 
Diana își caută răspunsurile în cărți. Când a ajuns 
la facultate toți profesorii se bucurau că pune atâtea 
întrebări. Ea a devenit astronom și fiziciană. A 
descoperit o super-Terra.

Elena Pagu este o nesupusă a sportului. Chiar dacă 
a început să alerge la 57 de ani (după pensionare), a 
fost premiată „Femeia anului în sport” în România 
(2017). Ea avea 92 de ani când a fost scrisă cartea. 
Cred ca este o nesupusă, deoarece mulți tineri nici 
nu vor să audă de sport, dar ea are aproape 100 de 
ani și încă participă la competiții sportive.

Nadia Comăneci. A fost prima gimnastă care 
a reușit să ia doar 10. A uimit pe toată lumea cu 
talentul ei. Ea știa că i-au trebuit ore, luni, ani să 
ajungă la perfecțiune. Doar ea știa cât de multe 
vânătăi a făcut, cât de multe căzături a luat, doar 
pentru a „îmblânzi” paralelele. În discursurile ei 
vorbește despre cum nu-și imagina să ajungă acolo 
unde este, despre cum asta nu era ce își imaginase 
că se va întâmpla. 

Angiolina Sanocono a fost una dintre primele 
artiste botanice din România. Într-o noapte plecând 
de la tanti Ileana, gazda ei, merge în pădure să 
picteze. Aproape de apă a văzut o floare pe care nu 
o mai zărise până atunci. A desenat-o cu răbdare, 
apoi acasă la tanti Ileana a început să o picteze. Peste 
câteva săptămâni, a aflat de la Institutul Botanic din 
București că a găsit o plantă rară și a fost rugată să 
noteze locul unde a găsit-o. Dar semințele plantei 
erau deja pe drumul spre institut!

Ana Oniță a creat proiectul librăriei Libris. Ana 
se plimba prin sat și a fost oprită de niște povești, 
adică pietre. Se apucase să le înșire și să creeze 
povești, niște oi albe, apoi un lup și un cățel rotofei. 
Sătenii ziceau că sunt doar pietre, dar ea a tot visat 
la librăria sa, Libris. Acum are o casă mare plină cu 
cărți unde oamenii pot să citească, un cățel pătat și

Grigore Cobălcescu. Dar faptele lui Antipa vorbesc
mai bine decât cuvintele când, trecând pe lângă un 
parc, întâlnește un copil sărman care vindea niște 
mâncare. Antipa îl întreabă ce și-ar dori. Aflând că 
ar avea nevoie de ghete noi, viitorul om de știință îi 
dăruiește banii necesari copilului să și le cumpere. 
Povestea este o lecție de generozitate. 

Iulia Hasdeu: Era o friguroasă zi de iarnă la Paris. 
Iulia și mama ei erau la biserică. Îl întâlnesc pe Vasile 
Alecsandri, cu care vorbesc despre noutăți și despre 
Lilica. Lilicăi (adică Iuliei) îi plăcea foarte mult să 
scrie: scria poezii, compuneri și scrisori pentru tatăl 
ei. După slujbă, acasă, fata începe să scrie o poezie 

(o recită mamei care pregătea masa). Se vor întoarce 
la București, dar doar peste câteva luni și vor fi 
întâmpinate, desigur, de tată și de prietenele ei, de 
prietenii familiei, curioși să știe cum e viața la Paris. 

La sfârșitul verii, se va întoarce la Paris: e studentă 
la Sorbona, așa că vești precum cea adusă de Elli 
(prietena ei franțuzoaică), precum măritișul, nu o 
impresionează prea mult. O altă vizită e mult mai 
importantă: a profesorului de artă care ar dori 
să o picteze, dar tânăra este lovită de o tuse foarte 
puternică... Restul cred că îl bănuiți, dacă știți câte ceva 
despre povestea vieții Iuliei Hașdeu. Ariana Vlad
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John Boyne
Băiatul cu pijamale în dungi 
Editura RAO, 2016

O carte extrem de tristă. 
M-a impresionat foarte mult 
deoarece a fost prima mea carte 
cu un final atât de trist. M-am 
atașat de eroii acestei cărți, dar 
am suferit mult pentru că au 
ajuns victime ale holocaustului.

Bruno, un băiat de nouă ani, 
trăiește la Berlin, împreună cu 
tatăl, mama și sora lui. Tatăl este 

și conducătorul unui lagăr.  Bruno are trei prieteni 
foarte buni colegi cu el, Karl, Daniel și Martin.

Într-o noapte, după vizita lui Fury, întreaga familie 
a fost obligată să se mute într-o casă neprietenoasă 
separată de lagăr de un gard de sârmă ghimpată. 
În noua locuință singurătatea era foarte apăsătoare.

Când într-o zi, se plimba de-a lungul gardului,  a 
observat un punct care deveni o Pată, care deveni 
un Strop, care deveni o Siluetă, care deveni un Băiat. 

Acesta era Shmuel, cel care va deveni prietenul lui 
cel mai bun. Prietenia dintre cei doi s-a legat foarte 
repede și firesc.

Discuțiile dintre micii prieteni se desfășurau în 
condiții speciale, numai lângă gardul lagărului, cei 
doi fiind separați de acesta. Într-o zi Shmuel decide 
să îi spună lui Bruno povestea vieții lui scurte. Îi 
spune despre casa lui la Cracovia, despre ceasul lui 
grozav ce a fost furat de soldați când l-au prins și 
deportat în lagăr și transportat cu un tren în condiții 
mizere.

Dar într-o zi, tatăl lui Shmuel dispare, iar Shmuel 
îl roagă pe Bruno să îl ajute să-și caute tatăl. Știind 
că va fi ultima lor zi împreună, copiii decid ca 
Bruno să se deghizeze în prizonier și să intre astfel 
amândoi în lagăr. Aspectele prezentate în ultimele 
capitole sunt deosebit de triste. M-au impresionat 
enorm și-mi vor rămâne mult timp în memoria 
mea. Nu voi putea uita vreodată crimele făcute de 
naziști și suferințele inimaginabile ale victimele 
Holocaustului. Matei Simion

Parinoush Saniee
Tatăl celuilalt copil 
Editura Polirom, 2013

„Acesta? … E tatăl lui Arash”
Mie cartea mi-a plăcut tocmai 

pentru că mi-a arătat că sunt 
un copil atât de norocos, având 
doi părinți care mă iubesc 
atât de mult. Personajele mele 
preferate sunt mama lui Shahab 
și Fereshteh, deoarece l-au 
susținut pe băiat și l-au acceptat 
așa cum era el. În această 
poveste, este vorba despre un 

băiețel pe nume Shahab care, la vârsta de șase ani, 
nu vorbea… Da, ați ghicit bine: Shahab avea o viață 
grea, de aceea tăcerea este pentru el o cale de a evita 
diversele „probleme” și „dificultăți” din lumea 
emoțiilor de copil.

Din păcate, tatăl lui și cei din jur nu-l încurajau 

(adică nu îi ofereau sprijinul emoțional și susținerea 
din familie de care el ar fi avut nevoie) și nici nu-i 
spuneau niciodată că totul va fi bine. Pur și simplu, 
nu-l băgau în seamă și vorbeau pe la spatele lui sau, 
mai rău, vorbeau despre el ca și cum ar fi fost absent. 
Noroc că a descoperit bunica lui că băiatul era foarte 
inteligent și noroc că a fost încurajat la școală către 
desen și caligrafie, prin care ajunge să fie apreciat, în 
cele din urmă, și de familie.

Am știut exact cum se simte în acel moment, pentru 
că așa mi s-a întâmplat și mie (cred!). Neputând să 
vorbească, nu putea să-și exprime sentimentele. 
Cheia magică a lumii s-a răsucit în lacăt atunci 
când am început să înțeleg ce înseamnă să spun ce 
simt. Și am fost mereu încurajat. Dar cred că pentru 
fiecare copil există un moment în copilărie când e 
Shahab. Pot doar spera că există o lume a culorilor 
și a caligrafiei pentru fiecare, așa cum au existat 
pentru Shahab, ca niște locuri în care să poți fugi 
cu gândurile, încât să dispară senzația că părinții nu 
pot fi mulțumiți. Luca Postârnăceanu

un colț de cameră plină cu pietre pe care le aduce 
din fiecare călătorie. Ana Novac a scris singurul 
jurnal care a putut fi recuperat de la Auschwitz. 
Comandantul lagărului, Ludwig Konhauser, se 
plimbă prin fața Zimrei (Zimra Harsanyi este 
numele real al Anei Novac), cu un caiet, pe care 
fata pretinde că i l-ar fi promis ei. Îi zice că trebuie 

să scrie, nu pentru ea, nu pentru ei, ci pentru cei 
care vor fi după ce asta se termină. Comandantul 
nu știe ce a pățit, ce i-a venit, dar tot i-l dă. Acest 
jurnal a fost numit  ,,Cele mai frumoase momente 
ale tinereții mele”.
O concluzie? Nu doar bărbații rămân în istorie. 
Diana Simtinică și Ariana Vlad
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Fanny Chartres
Strada Zambila  
Arthur (Grup Editorial Art),
2019    

 „Trei luni pe calendar. Un an 
în mintea mea. :)” Nu îți dai 
seama, din lectură, că nu e scrisă 
de o româncă. Recent publicată, 
povestea este o sensibilă discuție 
despre drama copiilor cu 
părinți în străinătate și despre 

discriminare și este scrisă de o doamnă care a locuit 
zece ani în România și a fost bibliotecară (se ocupa 
de biroul de carte al Ambasadei Franței).

Ilinca și Zoe, fetele în jurul cărora se învârte 
povestea, provin din lumi nici că se poate mai 
diferite. Sunt fete cu nume parcă venite din altă 
epocă, la fel ca numele străzii. Parfumată, cu miros 
de primăvară, mi-a plăcut cum această carte oferă un 
fel de „awareness” când vine vorba de sinceritatea 
în familie și discriminarea (care din păcate încă 
mai există în România) față de persoanele de 
naționalitate romă. Din carte, îmi place că te aduce 
în lumea ei, să simți aceleași emoții ca Ilinca. Am 
îndrăgit-o pe Ilinca pentru curajul,  onestitatea sa și 
pentru faptul că uneori încerca să fie un „părinte” 
pentru Zoe.

Zoe și Ilinca trăiesc în București cu bunicii lor, 
deoarece părinții lor au plecat la muncă în Franța. 
Totul e normal și calm cam trei luni după plecarea 

părinților. Ilinca se înscrie la un concurs cu colegul 
ei rom, Florin. Până într-o zi. Vorbeau pe skype ca 
în fiecare seară când Ilinca clachează: când află că 
nu vor fi împreună de Crăciun, le spune părinților 
ei tot ce simte și închide laptopul. Timpul în care 
pierde legătura cu ei și-l petrece făcând fotografii 
cu locuri uimitoare, în unele fotografii chiar își 
„regăsea” părinții. Când reia legătura cu ei, își pierde 
cumpătul și le spune cum se simte, reproșându-le 
absența. Unsprezece zile nu își mai vorbesc. Apoi, 
Ilinca află că mama ei va veni în vizită, dar copiii 
trec și printr-o experiență foarte neplăcută: erau la 
cafenea împreună cu Florin, când un domn vine și își 
exprimă foarte urât și violent disprețul față de romi. 
Când discută cu mama ei, pentru că e supărată de 
absența părinților, împrumută acest limbaj urât și 
se alege cu o palmă peste față (nu metaforic). Ceva 
timp trece și, la serbarea de Crăciun, vine rândul 
Zoei să se cam facă de râs, iar atunci Ilinca trebuie să 
o sprijine sufletește, încercând să țină locul mamei/
tatălui ce le lipsește. Într-o zi, Ilinca citește mesajele 
trimise de către mama ei bunicului și descoperă 
astfel că tatăl ei nu era la muncă în străinătate, ci 
are cancer. Fuge de acasă, petrece acea noapte cu 
familia lui Florin și când se întoarce la bunici, i se 
mărturisește totul. 

Apoi, tatăl Ilincăi îi face promisiunea de a trăi „fără 
secrete”, confirmându-i că ei nu erau în Franța la 
muncă, ci la tratament. Cartea se termină cu Ilinca 
și Florin petrecându-și ziua în parc calmi. Imaginea 
normalității desăvârșite. Maria Dăescu

Marin Sorescu
Unde fugim de-acasă?
Arthur Grup Editorial Art, 2014

Știți ceva? „Ora este pentru 
învățat, iar recreația pentru 
uitat”. Cum să nu îți placă? Mi-a 
plăcut această carte care mi-a 
adus aminte de o experiență și de 
un personaj anume: „Fii deschis 
la experiențe/ Și primește tot ce-i 
nou./ Vezi în sacul cu surprize/ 

Poate-n el ai un cadou!” (versurile sunt replica lui 
Alice Beineke în musicalul „Familia Addams”).

Textul lui Sorescu este alcătuit dintr-o serie 
de poezii/povești („Aproape teatru, aproape 
poeme, aproape povești”) care ne vorbesc despre 
experiențele unor copii care devin o versiune 
mai bună a lor înșiși printr-o călătorie imaginară 
departe de casă. În loc să îi prezint subiectul, ceea 
ce e aproape imposibil, am să vă înșir câteva dintre 
ideile care m-au amuzat teribil în cursul lecturii:

• „Oamenii mari fac toată ziua pe drum tot felul 

de gânduri din fum” (adică și oamenii mari visează 
la fel de multe ca și copiii − teribilă descoperire!)

• „Cangurul, ca să nu-și piardă puii, îi poartă cu 
el într-o sacoșă (că i-a mai pierdut odată, i-a căutat 
Australia toată!)”

• Mi-am amintit cum era când mergeam la tuns 
la Ciufulici: „Oile singure merg, o dată pe an, să 
se tundă la cioban, cum mergeți voi cei mai mici la 
Ciufulici. Numai că oile n-au pretenția, când le taie 
lațele nenea Stan, să le pună călare pe-un lup sau pe 
un aeroplan”. (Corect, nu-i așa?! Cum ar fi o frizerie 
pentru copii fără scaunele din desene animate?!)

• Despre adunare (în jocuri de cuvinte): „Cu cât 
crește un om când se ridică în picioare (asta se 
numește adunare)...”

• Când nu veți mai vedea nicio poză în nicio carte, 
să știți că ați ajuns cu învățatul și cu uitatul foarte 
departe”.

În concluzie, aș recomanda această carte la ceas de 
seară oricărui copil care ar vrea să se culce râzând. 
Matei Hotăranu
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Rodica Tulbure: „Am intrat în această clădire 
și m-am simțit ca-ntr-un labirint. A fost foarte 
interesant pentru că am găsit aici o lume aparte 
– lumea radioului, lumea fascinantă a sunetelor, 
lumea în care am întâlnit oameni minunați, o 
echipă extraordinară, care ne-a învățat pe noi, 
tinerii nou-veniți, ce înseamnă să faci emisiuni 
radio, cum se montează, cum se realizează 
acestea. Radioul este o lume aparte, în care tu 
faci sunetele să iasă în evidență, să prindă viață; 
de fapt, e o lume de care, dacă te molipsești, nu 
știu dacă mai scapi.”

Rodica Ofelia Tulbure – o voce cunoscută la 
Radio România –  a făcut parte din serviciul tehnic 
ca operator al Studioului de Radio Cluj din 1989, 
apoi a trecut la serviciul redacțional. Este o voce 
a emisiunii „Sesam deschide-te” din 1998. Corina 
Dindelegan

Te cunosc de pe vremea când prelucrai pentru 
fonotecă manual benzile cu înregistrări și mi se părea 
că făceai farmece, pentru că știai întotdeauna ce lipsește 
materialului sau ce îi poate crește valoarea. Cum ai ajuns 
să fii om de radio? 

Nu mi-am imaginat vreodată că aș ajunge să lucrez 
într-un studio de radio. Ascultam radioul și, de cele 
mai multe ori,  îmi imaginam oamenii care se aflau 
în fața microfonului. Mă gândeam cât de special 
trebuie să fii să poți vorbi lumii. În anul 1989 Studioul 
de Radio Cluj și-a redeschis porțile. Întâmplarea a 
făcut să fie nevoie de personal la serviciul tehnic și 
astfel, după o două luni de probă, în martie 1990, 
printr-un concurs, am fost și eu angajată, alături 
de alte persoane, pe postul de operator radio. Am 
cunoscut o mulțime de oameni minunați, redactori, 
realizatori de emisiuni, operatori, tehnicieni, 
ingineri care ne-au primit cu brațele deschise pe 
noi,  învățăceii, și ne-au arătat cum putem descoperi 
jocul din spatele cuvintelor și al sufletului, creând 
povești fascinante pentru ascultători. 

Am numit interviurile, reportajele, emisiunile 
„jocuri din spatele cuvintelor” pentru că așa privesc 
munca pe care o fac, ca pe un joc, care m-a ajutat 
să-mi găsesc un loc al meu în lume și societate. 
De ce i-am spus „joc al sufletului”? Pentru că în 
fiecare interviu, reportaj sau emisiune realizată, 
atât redactorul, operatorul, cât și invitatul lasă o 
părticică din strălucirea sufletului său, iar jocul este 
întotdeauna cel care a permis și permite cercetarea 
lumii și afirmarea de sine, creează acel spațiu comun 
în care devine posibilă comunicarea.

Știu că de cel puțin 20 ani ești gazda unui cerc de 
lectură extins la nivelul întregii audiențe a Radio Cluj - 
emisiunea „Sesam deschide-te”. Spune-ne cum a apărut 
ideea acestei emisiuni. 

Emisiuni și rubrici dedicate copiilor au existat 
întotdeauna în grila Radio Cluj. Emisiunea „Sesam 
deschide-te” a apărut în anul 1998, odată cu trecere 
mea de la serviciul tehnic, la serviciul redacțional. 
Atunci am pus în practică un nou format de emisiune 
interactivă care a avut și are ca grupuri țintă elevii 
din ciclul primar, gimnazial și cel liceal. M-am 
străduit ca informațiile prezentate în emisiune să 
le fie ușor accesibile și să vină în ajutorul elevilor, 
pentru a le dezvolta latura creativă, imaginația și

Rodica Ofelia Tulbure: 
„Radioul este o lume aparte, în care tu faci 

       sunetele să iasă în evidență, să prindă viață.”
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bagajul de cunoștințe din diferite domenii. 

Spuneam că emisiunea ta poate fi asociată 
unui cerc de lectură, pentru multitudinea 
experiențelor pe care le oferă: Târgul de carte 
Gaudeamus, prezentarea de experiențe 
didactice, lansări de carte pentru copii și 
multe altele. Cum alegi evenimentele pe care le 
prezinți?

De cele mai multe ori țin cont de importanța 
și de rolul evenimentului. Evenimentele 
sunt ca acuarelele pentru un artist − creează 
o lume nouă, care ne ajută să ne exprimăm 
talentele, gândurile, sentimentele, să 
deschidem porți si orizonturi noi în ceea 
ce privește dezvoltarea noastră în plan 
cultural, artistic, sportiv sau social. De 
aceea, în spațiul emisiunii Sesam deschide-te, 
acestea își vor găsi totdeauna un loc aparte. 

„În ultima vreme se vorbește mult 
despre predarea transcurriculară, iar tu, 
în 9 aprilie, ai postat un material intitulat 
„Mozart și curcubeul muzical”. Mi se pare 
ceva la modă, pentru că am văzut un afiș 
al filarmonicii clujene care propunea un 
concert „Beethoven ROGVAIV”. Cu cine 
colaborezi pentru aceste experiențe?”

Am o colaborare foarte bună cu instituțiile 
de învățământ și de cultură; aici, aș 
aminti Teatrul Național, Teatrul de Păpuși 
Puck, MiniReactor, care este un teatru 
independent pentru copii, cu stagiuni 
anuale, program lunar și spectacole în 
fiecare săptămână; colaborez și cu Opera 
Română, cu Filarmonica, dar și cu diferite 
organizații culturale. 

Am auzit la radio și am văzut pe pagina 
de Facebook a emisiunii tale numeroase 
recomandări de lectură. Ultimele două sunt 
Aventurile lui Til Buhoglindă a lui Charles 
de Coster, și Cartea bunătății de Cristina 
Andone. Cum alegi cărțile pe care le recomanzi?

Am creat în cadrul emisiunii o 
minibibliotecă a recomandărilor de carte. 
De această rubrică se ocupă colega mea, 
Doina Borgovan. În fiecare ediție încercăm 
să aducem în atenția copiilor un titlu nou 
de carte, fie că vorbim de o nouă apariție 
sau o reeditare a cărților cunoscute, fie 
prezentăm colecțiile de carte care stârnesc 
interesul noii generații. Avem parteneriate 
cu diferite librării sau chiar scriitorii ne 

oferă cărți pentru a le dărui copiilor. Acest 
lucru mă bucură, pentru că nu toți părinții 
își permit să cumpere cărți, iar rubrica a 
fost concepută  tocmai pentru a dezvolta 
interesul și pofta de lectură a copiilor. 

Știu că inviți in emisiune și elevi sau studenți 
pasionați de câte un domeniu de studiu: 
astronomia, muzica, teatrul, fotografia. Ai avut 
și vreun invitat pasionat de citit?

Am avut destul de mulți, rolul cărților și 
al lecturii în viața copiilor este un subiect 
de actualitate, pe care încerc să-l abordez în 
emisiune cât de des pot. În ceea ce privește 
invitații pasionați de citit, i-am avut în fața 
microfonului, aproape în fiecare an, pe 
câștigătorii concursului de lectură „Bătălia 
Cărților”, concurs organizat de Biblioteca 
Județeană Octavian Goga. Am avut și copii 
pasionați de scris, poeți sau mici prozatori. 

Există în cadrul emisiunii rubrica 
„Merită să-i cunoaștem˝, prin care încerc 
să promovez copiii pasionați de diferite 
domenii. Am considerat că aceștia pot fi  
un bun  exemplu pentru cei care nu și-au 
descoperit încă o pasiune.

Elevii pot intra în direct, se pot regăsi in 
înregistrări, pot scrie pe pagina de Facebook a 
emisiunii? 

De multe ori, temele discutate în cadrul 
emisiunii sunt dezbătute atât cu specialiștii, 
cât și cu ascultătorii. Uneori, acestea sunt 
propuse chiar de către copii; astfel, au 
posibilitatea să intervină în direct telefonic, 
în timpul emisiunii. Realizez dezbateri pe 
diferite teme de interes, înregistrate în școli 
și în cluburi, care ulterior sunt difuzate. 

Înregistrări ale reportajelor și ale 
interviurilor realizate se pot regăsi și printre 
postările de pe site-ul Radio Cluj sau din 
pagina de Facebook a emisiunii. 

Ne poți spune care sunt cele mai apreciate cinci 
cărți propuse în ultimul timp tinerilor cititori?

În ceea ce privește cele mai apreciate cărțile 
pe care le-aș propune tinerilor cititori, 
acestea ar fi: Leac pentru o lume banală de 
Christian Mckay Heidicker, Hoțul de cărți 
de Markus Zusak, Numără stelele de Lois 
Lowry, Odiseea lui Ollie de William Joyce, O 
sută de rochii de Eleanor Estes.
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Colaborezi și cu bibliotecile clujene. Care 

e scopul − promovarea bibliotecilor sau 
promovarea proiectelor de lectură? 

Ambele au o importanță deosebită; odată 
ce oamenii au învățat cum să reprezinte 
grafic cuvintele, cărțile au devenit obiecte 
de neprețuit, care ne ajută să ne dezvoltăm 
gândirea. Mulți copii nu au acasă bogăția 
de cărți pe care o bibliotecă ți-o poate oferi. 
Spațiul bibliotecii contribuie la apropierea 
de lectură și la formarea deprinderii de 
a citi; biblioteca este locul în care elevii  
învață și se descoperă pe sine. Așa că, de 
câte ori am ocazia, îmi place să vorbesc 
despre Cetatea Cărților. În ceea ce privește 
promovarea proiectelor de lectură, cu toții 
știm că acestea joacă un rol important în 
dezvoltarea individuală. Un om citit se 
bucură de o cultură generală mai solidă, 
precum și de volumul de cunoștințe necesar 
dezvoltării sale personale. Rolul proiectelor 
de lectură este foarte important acum 
când lectura are rivali foarte puternici, 
televizorul calculatorul, internetul. Viața 
noastră este marcată de la mic la mare de 
amprenta marilor descoperiri științifice 
care au făcut pași uriași în foarte scurt 
timp. Mijloacele de informare rapidă oferă 
copiilor „meniul complet” în orice domeniu 
al cunoașterii, acoperă deja o mare parte a 
timpului liber, din care le rămâne din ce în 
ce mai puțin. Și atunci apare întrebarea: mai 
are cartea un rol important în viața noastră? 
Eu aș spune că da. Datorită proiectelor 
de lectură derulate în cadrul orelor de 
limba și literatura română, la cercurile de 
lectură elevii pot găsi modalități și tehnici 
care să contribuie la stimularea interesului 
pentru lectură. De aceea, de câte ori am 
ocazia, promovez în emisiune proiectele de 
lectură, pentru că, ajutați de aceste proiecte, 
elevii pot descoperi  valoarea culturală și 
spirituală a cărții. 

Mai există seri de lectură în librării sau în 
biblioteci? Mai există emisiunea „Noapte bună, 
copii” la radio?

Cu bucurie și mândrie îmi place să spun 
că da! „Noapte bună, copii!”, programul 
de seară difuzat la radio cred că a marcat 
copilăria multor persoane. Este un program 
pe care îl ascult și acum cu mare drag și la 
care am muncit o bună bucată de vreme. 
Îmi plac poveștile: să le ascult, dar și să le 
povestesc. Timp de patru ani am susținut 
proiectul „Seara de povești” derulat de 
Librăria Cărturești. M-am bucurat de una  
dintre cele mai frumoase imagini pe care o 
poți vedea într-o librărie când cei mici sunt 
în zona cărților pentru copii și așteaptă cu 
nerăbdare să asculte povestea pregătită 
spre citit. Proiectul „Seara de povești” a 
avut ca scop apropierea de literatură a 
celor mici, a copiilor de vârstă fragedă 
(3-4 ani), înainte de a fi capabili să citească 
singuri. Asemenea proiecte se derulează 
și în alte librării, precum și la Biblioteca 
Județeană Octavian Goga. Cred în puterea 
magică a poveștilor; ceva din noi ne cere să 
credem în povești, să ascultăm povești, să 
spunem povești. Ele sunt cele care ne ajută 
să ne îmbogățim imaginația, să dăm viață 
ideilor noastre. Poveștile au fost și vor fi 
instrumente puternice de comunicare.

Ca să ne păstrăm între granițele realității 
imediate, o să te rog să spui dacă perioada de 
izolare generată de pandemie a adus pentru tine 
vreun avantaj.

Înainte de toate, cred că mi-a educat  
răbdarea – eu sunt o persoană agitată; apoi, 
mi-a oferit acel timp de care mai mereu mă 
plângeam că nu-l am. M-a ajutat să-mi dau 
seama că foarte multe lucruri le-am trăit 
pe fugă, fără să le apreciez la adevărata 
valoare și, nu în ultimul rând, acest timp 
m-a ajutat să mă descopăr pe mine și să văd 
importanța oamenilor și a lucrurilor din 
jurul meu.    

Interviul a fost realizat de Corina Dindelegan
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MUZEUL MEMORIEI ARHIVE ȘI ACTIVĂRI ALE    TRECUTULUI CU MIJLOACELE PREZENTULUI
„Ce din trecutul nostru mai trăiește încă? Ce din trecutul tău te face cine ești? 

Ca să-ți răspunzi, începe să cauți.”
Asociația Punctart s-a născut din dorința de a aduce laolaltă artiști și profesioniști care 
experimentează noi modalități prin care arta, cultura și tehnologia pot coexista și cum 

împreună pot schimba mentalități și percepții. Asociația lucrează cu și pentru tineri, iar 
prin proiectele sale își propune să caute în permanență perspective noi pentru a construi 

instrumente puternice de activare comunitară. 

Echipa Muzeul Memoriei
www.muzeulmemoriei.ro

Facebook: facebook.com/muzeulmemoriei/
Instagram: instagram.com/muzeul_memoriei/

Micro-istorii și fotografii de familie

Muzeul Memoriei a fost inițiat în vara anului 2017 cu intenția de atragere a tinerilor către propria 
istorie, prin cercetarea și arhivarea de istorii personale, în preajma marilor evenimente istorice. Mai 
mult decât o cercetare, Muzeul Memoriei este un instrument de activare comunitară, un mediator 
cultural și un facilitator pentru dialog transgenerațional. Împreună cu artiști, istorici, psihologi, 
cercetători, programatori, diferiți specialiști care au un gând comun, creăm un spațiu al aducerii 
aminte și o punte între generații.

Prima etapă selectată și cercetată este începutul secolului al XX-lea, cu accent pe Marele Război și 
pe incertitudinile vieții cotidiene ce l-au traversat și i-au urmat. Cu scopul de a integra într-un tablou 
coerent perspective diferite asupra aceleiași realități istorice, având în centrul său fapte, mărturii 
și istorii personale, Muzeul Memoriei a arhivat fotografii de război, cărți poștale, elemente de 
memorialistică, fragmente din ziare etc., elemente regăsite în arhivele muzeelor de specialitate, ale 
colecționarilor parteneri și ale colecțiilor private. Drumurile cercetării ne-au purtat în peste 10 orașe, 
dintre care București, Iași, Constanța, Suceava, Cluj, Brașov, iar dorința echipei este de a include 
și urbanul mic și zona rurală. Drept urmare, 2020 marchează trei noi ținte pe harta proiectului - 
Timișoara, Arad, Oradea.

O parte importantă a Muzeului Memoriei este colectarea de mărturii și de fotografii de familie. 
Regăsite în cutii uitate de timp, pe rafturi, pereți, mereu prezente în spațiul nostru, deseori le 
conștientizăm importanța prea târziu. Fotografiile de familie sunt o oglindă către reamintire, 
permițând întoarcerea în trecut, către definirea unui loc și a unei identități, individuale sau comune. 

Telefonul Amintirilor − ce ai vrea să nu uiți azi?

Una dintre legăturile intime pe care Muzeul Memoriei le-a transpus tehnologic, potențând impactul 
afectiv, este Telefonul Amintirilor. Lansat în toamna anului 2017, un telefon retro cu disc retehnologizat, 
la granița între analog și digital, ca o capsulă a timpului interactivă, Telefonul Amintirilor are două 
funcții: de ascultare a unei selecții de mărturii, fragmente din interviuri cu bătrâni și înregistrări din 
jurnale și reconstituiri sonore. De asemenea, se pot înregistra mesaje personale care într-un an devin 
amintiri pe care le trimitem înapoi prin sms. 

Telefonul Amintirilor valorifică patrimoniul imaterial în comunitățile locale, invitând la dialog între 
generații și la reflecție asupra propriului trecut. Până în prezent s-au înregistrat peste 2000 de mesaje-
amintire, iar mărturiile și reconstituirile sonore au avut peste 10.000 de ascultări. Călătoria în trecut 
apare ca o ocazie pentru tineri de a descoperi amintiri uitate în culisele evenimentelor marcante din 
istoria orașului, a împrejurimilor sale și a regiunilor istorice. 
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MUZEUL MEMORIEI ARHIVE ȘI ACTIVĂRI ALE    TRECUTULUI CU MIJLOACELE PREZENTULUI

Ce anume din trecutul tău te face cine ești?

Din 2018, sutele de imagini adunate în arhiva Muzeului Memoriei, reconstituirile sonore și mărturiile 
din Telefonul Amintirilor au prins viață într-o expoziție multimedia care surprinde evenimentele 
petrecute acum o sută de ani dintr-o perspectivă personală, intimă. Muzeul Memoriei: expo alătură 
instalații video și audio într-un parcurs senzorial, o întoarcere în secolul trecut prin mijloacele 
prezentului. Astfel, ne propunem să restabilim relația, empatia, deci potențialul solidarității prin 
experiența trăită. Până acum Muzeul Memoriei: expo și-a deschis ușile în București, Iași, Constanța, 
Ploiești și Suceava, urmând anul acesta să ajungă în Cluj și Timișoara. 

Memoria și cotidianul incertitudinii

Prin reflecție, dar și prin empatie, exercițiul memoriei ne arată că omul începutului de secol XX 
nu a fost deloc străin de combinația tensionată de fragilitate și putere, siguranță și incertitudine, 
pe care o trăim astăzi. De aceea, Muzeul Memoriei abordează istoria ca pe o resursă a identității 
și ca pe un prilej de (auto)cunoaștere. În ce feluri poate memoria trecutului să modifice percepția 
prezentului și încrederea în viitor? În ce măsură putem schimba modul în care privim trecutul și în 
care analizăm evenimente marcante ale istoriei, filtrate prin lentila multiplă a memoriei personale, 
familiale, instituționale? 

Mai mult decât orice răspuns, Muzeul Memoriei este colecția organică a întrebărilor actuale în 
căutarea unor răspunsuri în trecut, cu mijloacele creative ale prezentului.

Telefonul Amintirilor. Instalația este adresată 
tinerilor între 14 și 35 de ani. Scopul acesteia este 
de a crește interesul pentru istoria modernă, de a 
sensibiliza această categorie de vârstă în vederea 
construirii unui mecanism de activare civică, de trezire 
a empatiei spre căutarea propriilor povești de familie.  
© foto: Maria Maftei.

Muzeul Memoriei: expo a adus peste 4500 de vizitatori 
în 5 orașe, București, Iași, Constanța, Suceava și Ploiești 
și a câștigat premiul special dedicat Centenarului în 
cadrul Galei AFCN 2019, iar în 2019 a fost nominalizat 
la Gala Societății Civile, secțiunea Artă și Cultură.  
© foto: Maria Maftei.

Din 2015, Punctart are în portofoliu 10 proiecte și două mari programe 
cultural-educaționale: „Loading Culture” și „Muzeul Memoriei”, care, axate pe teatru și 
patrimoniu, au ajuns la peste 20.000 de beneficiari la nivel național. De la spectacole de 

teatru, instalații performative și programe educaționale interactive, la programe sociale de 
activare a comunității prin tehnici moderne de estetică vizuală, proiectele Punctart au căutat 
de fiecare dată să impulsioneze cât mai mulți oameni să se intereseze de istoria personală și de 

poveștile transmise de-a lungul generațiilor.
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Ne-am trezit peste noapte în situația de a preda 
la distanță, situație în fața căreia putem testa (și 
amplifica) teama de necunoscut, a se citi tehnologie, 
sau de a ne iniția în ce înseamnă, în aceste noi și 
improprii condiții, comunicarea și eficientizarea pe 
cât posibil a predării prin intermediul tehnologiei 
digitale. Cred că a doua variantă aduce câteva 
beneficii serioase, având în vedere timpurile în care 
trăim.

Imediat după decretarea stării de urgență, în școala 
noastră s-a decis organizarea „Școlii altfel” care a 
fost altfel, cu siguranță. Alături de câteva colege, 
am conceput un program de parcurs de acasă de 
către elevi. Am propus opt module tematice, dintre 
care elevii au ales cinci, câte unul pentru fiecarre 
zi a săptămânii. Pentru fiecare modul li s-a propus 
completarea câte unei fișe de lucru, care urma să 
fie trimisă prin e-mail dirigintelui împreună cu 
un chestionar de feedback al întregii săptămâni. 
A fost o primă experiență care s-a desfășurat în 
condiții optime. Nu numai pentru că elevii școlii 
noastre dispun de tehnologie, ci și pentru că sunt 
copii comunicativi, isteți, doritori să învețe, să 
exploreze, să-și valorifice cunoștințele și talentele. 
Cele opt module tematice au fost: Orientare școlară 
și profesională, Educația, Artă și cultură, Educația 
S.T.E.M., Nutriție sănătoasă și sport, Lectura și literatura, 
Natura și mediul înconjurător, Responsabilitate și spirit 
civic. Pentru fiecare modul li s-au oferit sugestii 
tematice, activități orientative, linkuri cu resurse și, 
așa cum pomeneam anterior, o fișă de lucru. Oferta 
tematică a fost completată de o listă de sugestii și 
recomandări în ce privește vizionarea online a unor 
spectacole de teatru, concerte, tururi virtuale prin 
muzee, linkuri spre jocuri didactice. 

Copiii și diriginții s-au implicat cu bucurie. 
Personal, mi-am dat întâlnire în fiecare dimineață 
cu clasa la care sunt dirigintă pe grupul de Facebook 
al clasei. Acolo, făceam strigarea lansându-le zilnic 
provocarea câte unui test de personalitate online 
(de exemplu, „testul culorilor al lui Luscher” sau 
„testul ușilor” etc.). Elevii așteptau cu interes acest 
moment. Nota fiecare apoi în grup ce element a ales, 
iar eu îmi dădeam seama astfel că sunt online, dar 
îi și descopeream mai bine prin prisma alegerilor. 
După ce grupul se umplea de cuvinte precum: 
„roșu”, „verde”, „galben”, „și la mine tot galben”, 

etc., era momentul potrivit să începem discuția 
referitoare la modulul zilei. Eu le ofeream sugestii, 
modele, le împărtășeam propriile preferințe în ce 
privește cărțile preferate, ei veneau cu completări, 
cu păreri proprii în legătură cu tema abordată. Mai 
apoi, accesau linkurile, completau fișele și mi le 
trimiteau pe adresa de e-mail. Au apreciat abordarea 
pluri-, inter- și transdisciplinară a modulelor, 
noutatea informațiilor din linkurile propuse. 
Oferta noastră, fișele de lucru și exemplele de bune 
practici realizate de elevi se pot consulta pe pagina 
de facebook a colegiului https://www.facebook.
com/ColegiulNationalMoiseNicoaraArad, și pe 
un padlet realizat de curând: https://padlet.com/
camichirila77/joxrpyafq3v8#. Așa cum scriam și 
pe pagina de Facebook a școlii, după ce am ajuns 
la finalul săptămânii „Școala altfel” – am fost 
conștienți de dificultățile și de provocările la care am 
fost supuși cu toții – elevi, profesori și părinți – dar, 
la finalul acestei săptămâni, putem spune că elevii 
noștri sunt așa cum îi știm: deschiși, conștiincioși, 
curioși și extraordinar de creativi. 

Elevii, așa cum au mărturisit ei înșiși în 
chestionarele de feedback trimise diriginților, 
au învățat să muncească la distanță, să respecte 
termene, să se autodisciplineze, să-și gestioneze 
timpul, însă fiecare în ritmul lui. 

De la comunicarea pe rețele de socializare la 
platforma de e-learning și webinare

A urmat, desigur, școala online. Sprijin real ne este 
în această perioada Rețeaua Edu Moodle România, 
care ne-a pus la dispoziție gratuit (încă din anul 2013) 
platforma de e-learning https://cnmn.reteauaedu.
ro/ în care fiecare profesor și fiecare elev al școlii are 
cont. Profesorii încarcă materiale de învățare, elevii 
le descarcă, rezolvă sarcinile din fișele de lucru și le 
postează în dosarul aferent. Profesorul are astfel o 
situație clară a temelor trimise, le vede, poate oferi 
feedback individual. 

Personal, am apelat și la webinare, pe care le-am 
organizat prin intermediul facilității oferite de 
platforma https://www.educred.ro/. Ne bucurăm 
și eu și copiii să ne revedem, să povestim, să ne 
încurajăm, să discutăm materialele de învățare 
și chiar să rezolvăm împreună anumite exerciții 
propuse acolo. De exemplu, la clasele a X-a (căci la 
webinar invit două clase deodată), în timp ce le-am 
partajat ecranul meu, oferindu-le câteva explicații în 
ce privește textul dramatic, am invitat câțiva elevi 
să citească pe roluri exemplele oferite, ținând cont 
de didascalii, tocmai pentru a-și putea discuta rolul. 
Totodată, inspirată de  câteva lecții cu profesor 
avatar realizate de doamna Dorina Kudor, m-am 
jucat și eu secvențial cu platforma www.voki.com . 
Elevii au mărturisit că au nevoie de aceste webinare, 

Școala online. 
Adaptabilitate sau 
reinventare?

Camelia Circa – Chirilă
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dar că, în ciuda faptului că dispun de timp personal 
în care să aprofundeze la materiile de interes, le e 
dor de școală, de contactul direct, de comunicarea 
nemediată, de energia din sala de clasă.

Un exemplu. Literatură și cinematografie. 
La clasa a IX-a, am propus câteva fișe de lucru în 

cadrul modulului Literatură și cinematografie. După 
ce le-am expus elevilor în cadrul webinarului câteva 
informații generale referitoare la legătura între 
literatură și celelalte arte, le-am prezentat, având 
ca sprijin un material redactat în PowerPoint, ce 
este un film. Le-am arătat câteva fotografii cu un 
călăreț surprins în ipostaze secvențiale în mișcare, 
mai apoi un gif cu aceleași imagini surprinse în 
mișcare cu o viteză suficient de mare cât să creeze 
iluzia mișcării continue, asemenea unui film. Căci 
filmul nu e altceva decât o succesiune de fotograme, 
iluzie bazată pe fenomenul de persistență a vederii 
(retiniană).

Le-am vorbit apoi despre cele trei niveluri 
de interpretare a unui film (narativ, ideatic și 
metaforic) și am invitat elevii să vizionăm online 
împreună un scurt metraj, „Geri’s game”, pe 
care l-am urmărit accesând linkul: https://www.
youtube.com/watch?v=gLQG3sORAJQ. A urmat 
discuția, elevii intervenind și interpretând filmul 
la nivel narativ (personajele, acțiunea, spațiul, 
timpul); ideatic (principalele idei, teme, motive) și 
metaforic (conotații, simboluri). Am accesat apoi 
textul lui Marin Sorescu, „Șah”, la linkul https://
fundatiamarinsorescu.eu/poezii-2/346-sah.html 
pentru a observa  nu numai ideile și simbolurile 
comune, ci și pentru a sublinia legătura dintre textul 
literar și film. Intenția mea a fost să-i fac să înțeleagă 
atât legăturile tematice dintre arte, cât și diferențele 
(la nivelul codului, al manierei de receptare etc.). 
La sfârșit, au remarcat că, spre deosebire de ce 
credeau înainte, considerând că pentru un film e 
suficientă înțelegerea acțiunii, pentru a încununa 
comprehensiunea coerent, e nevoie de o abordare 

interpretativă pe toate cele trei niveluri.
Le-am propus mai apoi să parcurgă linkurile din 

fișă, pentru a descoperi câteva filme interesante 
create de-a lungul vremii spre a-și alege mai apoi 
unul pentru a-l interpreta pe cele trei niveluri. 
Interpretările realizate de ei individual dovedesc că 
au înțeles explicațiile, că au participat activ, că s-au 
implicat cu mult plăcere. 

Prezentarea PowerPoint propusă, linkurile, fișa de 
lucru și un exemplu de temă rezolvată de o elevă în 
cadrul acestei lecții se pot accesa la https://padlet.
com/camichirila77/p1zf4he7yvppave4.

Un fel de reflecție
Sunt convinsă că „școala online” aduce, negreșit, și 

avantaje. Bucuria de a descoperi că te poți integra, ca 
profesor, acestei generații tehnologice e însemnată. 
Dar ea e dublată de o lecție valoroasă pe care o 
învață în aceste zile și elevii: tehnologia ne e un aliat 
de nădejde, însă în același timp e bine să învățăm 
să o utilizăm astfel, încât să slujească scopurilor 
noastre. E drept că nu poate suplini predarea față-
în-față, dar o poate completa.

Dincolo de platforme de e-learning, de webinare, 
de tot soiul de instrumente utile, tehnologia ne oferă 
o șansă nemaipomenită de a comunica, de a rămâne 
conectați cu elevii noștri. Așadar, experiența școlii 
online înseamnă și adaptabilitate, și reinventare 
didactică. Vom vedea în ce măsură comunicarea în 
această manieră va continua și când vom reveni la 
clasă. Personal, consider că platforma de e-learning 
va putea rămâne un sprijin real în ce privește 
trimiterea temelor. Webinarele vor fi necesare când 
va fi nevoie de explicații suplimentare. Iar anumite 
ore ar putea fi accesibile și elevilor care lipsesc 
motivat fie prin webinare online, fie printr-un link 
spre arhiva acestor ore.

Camelia Circa - Chirilă este profesoară la
Colegiul Moise Nicoară din Arad. 
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Momentul mutării școlii online m-a 
surprins, credeam eu, pregătită: toți elevii 
erau în clase virtuale încă de la începutul 
anului școlar, erau familiarizați cu Google 
Classroom, utilizam câteva aplicații, iar 
învățarea prin apelul la instrumente digitale 
devenise o parte din ora noastră. Dar eu 
foloseam activitatea online ca un artificiu 
de captare a atenței pentru elevii mei nativi 
digitali sau ca modalitate ludică și informală 
de evaluare. Aveam să aflu, în curând, cât de 
nepregătită eram, de fapt, pentru școala de 
acasă. Pentru mine, lecția online ideală nu 
a venit, de aceea experiența pe care doresc 
să o împărtășesc e o succesiune de patru 
activități din unitatea Textul dramatic, clasa 
a X-a, profil real. E vorba de patru scenarii, 
dar și de maniera în care aceste proiecții 
didactice au prins contur în realitatea orelor 
la distanță.

Lecția prin care am deschis unitatea 
(Elemente de teorie literară: textul dramatic și 
comedia) a avut un scenariu clasic (predare-
învățare-evaluare) iar activitatea s-a 
derulat la distanță, fără întâlnire virtuală 
cu elevii. Predarea a constat în postarea 
unui document pe Google Classroom, iar 
pentru exersarea competențelor am creat 
tot pe Classroom atât sarcini de lucru 
individuale cât și o sarcină comună, care 
miza pe colaborarea la distanță între colegi. 
Am realizat un document Google cu drept 
comun de editare în care elevii au avut 
de ilustrat trăsături ale comediei pe textul 
suport O scrisoare pierdută, completând un 
tabel și căutând indicații în diverse adnotări 
pe care eu le-am introdus drept comentarii 
la cuvinte-cheie. Evaluarea s-a realizat 
printr-un Google Forms, în care am folosit 
întrebări cu alegere multiplă și întrebări de 
tipul adevărat-fals. Fiind un scenariu fără 
interacțiune directă, singurul feedback real 
pe care l-am primit pentru această activitate 
au fost răspunsurile la chestionar și maniera 
în care au completat documentul. Un aspect 
important pe care nu l-am anticipat a fost 

acela că în documentul comun vor lucra 
doar cei trei-patru elevi foarte buni, cerințele 
fiind practic rezolvate după intervențiile 
lor.

Pentru cea de-a doua lecție, dedicată 
studiului textului suport, „O scrisoare 
pierdută” de I.L. Caragiale, am proiectat 
un demers instrucțional etapizat canonic 
pe care speram să îl pot pune în practică 
într-o videoconferință pe Zoom. Pentru 
momentul ancoră mi-am propus să ofer 
feedback testului de lectură pe care elevii 
l-au rezolvat în prealabil, apoi să derulez 
o activitate de învățare în care să discutăm 
despre semnificația titlului, să analizăm 
foaia de titlu și să descoperim criteriile 
de delimitare a textului în acte. Aveam 
pregătite fragmentele de text-suport (foaia 
de titlu, notațiile autorului de la începutul 
fiecărui act), un citat critic din Vasile 
Fanache despre titlul piesei și o diagramă 
pe care urma să o completăm în vederea 
evaluării − toate într-un document Word 
ce urma să fie partajat pe ecran în timpul 
videoconferinței. În clasa virtuală, zumzăim 
bucuroși să ne revedem, ne salutăm cordial, 
ne întrebăm unul pe altul cum suntem. Au 
trecut deja 10 minute. Încep activitatea și 
le arăt rezultatele chestionarului. Testul 
de lectură, conceput tot în Google Forms, 
pe lângă întrebări de tipul adevărat-fals 
sau cu alegeri multiple, țintea și gândirea 
critică prin itemi cu răspuns lung, întrebări 
tip scară sau tip vot. Partajez pe ecran 
diagrame, statistici, răspunsuri individuale, 
corectăm erorile (personajele fac parte din 
același partid), elevii argumentează diferite 
opțiuni. Și atât. Din scenariul proiectat, 
am reușit să materializez doar momentul 
ancoră. În mediul virtual, timpul trece 
altfel. „Deschide microfonul!”, „Închide 
microfonul că mă aud în fundal!”, „De 
unde ați partajat ecranul?”, „Noi putem 
partaja?” Apare un frate mai mic (patru 
ani), vrea și el la școală cu noi, ne spune o 
poezie, îl lăudăm. E bine! Ne era dor unii de 
alții. Zoomul ne scoate afară, au trecut cele 
40 de minute. Mai târziu, postez pe Google 
Classroom un material cu interpretarea 
titlului și o fișă de lucru cu itemi despre 
foaia de titlu și delimitarea în acte și scene. 
Elevii trimit teme, le corectez și trimit 
feedback individual. Activitatea îmi mai 
consumă vreo zece ore. Trebuie să găsesc 
altă soluție, mai eficientă. 

Patru scenarii 
didactice și 

înfăptuirea lor online 

Ana Maria Bedreagă
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Lecția trei: „O scrisoare pierdută” – temă, 

conflict, acțiune. Concep un scenariu 
„pe dos”, în care familiarizarea cu noile 
conținuturi se face acasă, individual, iar 
aplicațiile în videoconferință, frontal. 
Redactez un material și îl postez pe 
Classroom. Concep și o fișă de lucru pe care 
o vom rezolva împreună. Pregătesc pentru 
partajare scenele propuse spre interpretare: 
I-I, I-IV și IV-VII. Doamne, cât elan! Mândra 
posesoare a unui cont Zoom premium, 
îmi imaginez cu naivitate că am rezolvat 
problema timpului. Începem cu materialul, 
aștept întrebări despre el, vin una-două. Ofer 
explicațiile. Citim expresiv un fragment din 
prima scenă a piesei și trecem la rezolvarea 
fișei de lucru. Pe măsură ce se derulează 
itemii îmi dau seama că nu au citit cu prea 
mare pătrundere materialul. „Ce înseamnă 
o partitură narativă?” „Asta e intriga sau 
expozițiunea?” Și care e expozițiunea? 
Lăsăm fișa de lucru, deschid în laptop 
materialul, partajez, îl parcurg, îl explic. 
Nu îmi dau seama dacă mă urmăresc, văd 
documentul meu, nu pe ei. Aș face o glumă, 
dar au microfoanele închise și nu voi ști 
niciodată dacă au râs. Poate că dorm, eu, în 
locul lor, aș dormi! Rezum, explic, simplific, 
pun întrebări să văd ce au înțeles. Au trecut 
50 de minute. Luăm o pauză de zece minute, 
apoi continuăm cu rezolvarea fișei, suntem 
în minutul zece al scenariului și în minutul 
75 al activității concrete. Am spus deja că 
timpul curge altfel pe Zoom! După încă 
vreo zece minute, trecem la scena IV. Citim 
pe roluri, dar la completarea fișei, rezolv 
mai mult eu, elevii sunt apatici și au ochii 
împăienjeniți. Grăbesc finalul ședinței, știu 
că nu a fost bine, dacă era bine lucrau elevii, 
nu eu. E clar că nu i-am provocat cu nimic 
și în majoritatea timpului au fost ascultători 
pasivi. 

Lecția patru: Azi îl caracterizăm pe 
Trahanache. Nu mai trimit materiale, elevii 
sunt tot mai obosiți, lipsa de mișcare în 
aer liber le afectează tonusul intelectual. 
Pregătesc o prezentare PowerPoint, o 
colorez toată verde ca să contracarăm 
lumina albastră a monitoarelor. Doar opt 
diapozititve, cât se poate de aerisite. În 
sesiunea Zoom pornim de la foaia de titlu 
care fixează statutul social, apoi identificăm 
caracterul comic al personajului. Elevii sunt 
rugați să noteze pe tabla virtuală oferită de 
aplicație trei adjective care să evidențieze 

trăsăturile personajului, stabilim un 
top: calm, naiv, prefăcut. Dramatizăm 
prima scenă din actul II. Problematizăm, 
identificăm modalități de caracterizare. 
Spre final, parcurgem diapozitivele 
prezentării. E „și 45”, am un vag sentiment 
de normalitate. Ca temă au de redactat un 
eseu structurat, îl vor posta pe Classroom, 
unde vor găsi și prezentarea PowerPoint și 
o transcriere a ideilor principale din discuția 
noastră. 

În martie mă avântam curajoasă în școala 
online, acum mă simt nu numai nepregătită, 
dar tot mai rătăcită. Mi-aș dori să găsesc 
modalități mai antrenante de predare. Cum 
i-aș putea organiza pe grupe? Să propun 
sarcini diferențiate? Sau o activitate de 
învățare prin proiect? Sunt online, în fața 
unei ferestre prin care nu ne vedem prea 
bine, trebuie să apăsăm un buton ca să ne 
facem auziți, cade conexiunea, X a ieșit din 
greșeală (sau nu?). Sunt online în fața unei 
ferestre, intru simultan în 30 de odăi, cunosc 
frați mai mici, căței, pisici, descopăr hobby-uri 
nebănuite, trebuie să umblu cu grijă pe aici. 
Mă întreb dacă am voie să-mi țin lecțiile 
pe Zoom, dacă e legal că folosesc un cont 
cu domeniu personal, nu profesional, dacă 
datele elevilor sunt protejate sau nu. De 
unde să știu eu toate acestea? E clar că m-am 
rătăcit undeva între scenariu și realitate. 
Un fel de simptom al vremurilor pe care le 
trăim. 

Ana Maria Bedreagă este profesoară la
Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Sibiu.
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2 martie 2020 – prima zi în care am ținut 
un curs de limba română online. Într-un 
capăt al lumii se aflau studenții mei, într-o 
Chină care depășise punctul critic al crizei 
sanitare, în celălalt capăt eram eu, într-o 
Românie care încă nu înțelegea prea bine 
ce avea să i se întâmple. Prima întâlnire, în 
ciuda distanțelor dintre noi, spațiale (vreo 
10 000 de kilometri) și temporale (la mine 
era dimineață, la ei trecuse bine de prânz), 
în ciuda conexiunii care nu era tocmai 
bună, în ciuda micilor decalaje audio și a 
blocajelor video, a fost una reușită. Eram 
cu toții recunoscători că avem posibilitatea 
tehnică să ne vedem, să ne auzim, să fim, 
chiar dacă la distanță, împreună. Ne fusese 
dor unii de alții și, mai ales, eram bucuroși 
că suntem cu toții sănătoși. 

Ceea ce la început a fost o curiozitate, 
s-a transformat, încet-încet, într-o nouă 
realitate. Unica sală de curs s-a împărțit în 
13 încăperi adunate lalolaltă în fereastra 
laptopului, timpul s-a împărțit în două 
– fusul meu orar și fusul lor orar -, vocile 
noastre sunt distorsionate de microfoane 
și căști, iar întreaga noastră ființă s-a redus 
la chipuri care încercau să comunice și ele, 
dincolo de cuvinte, în imagini care uneori se 
blocau într-un zâmbet, într-o privire uimită 
sau într-una destul de confuză. 

Studenții mei sunt foarte conștiincioși, 
foarte respectuoși, atenți, sensibili și 
creativi, însă obișnuiți să existe într-un 
sistem educațional în care între profesor 
și învățăcel există, prin tradiție, o distanță 
simbolică pe care o dă prestigiul maestrului 
în ochii celui care este abia la începutul 
cunoașterii. La aceasta, se adăuga acum 
și o distanță concretă, dată de contextul 
pandemic, ceea ce mi-a creat, vreo lună și 
jumătate, o mulțime de frustrări. Simțeam 
că nu reușesc să ajung până la ei, oricâte 
prezentări interesante le-aș fi proiectat, 
oricâte materiale simpatice le-aș fi trimis, 
oricâte exemple jucăușe le-aș fi dat. În 
semestrul întâi, cât am fost în China, 
reușisem să îmi creez un drum spre ei, 
atât în timpul orelor de curs, cât, mai 

ales, în timpul activităților extrașcolare pe 
care le făceam împreună. Ca să îi ajut să 
converseze firesc în limba română în situații 
reale de viață ne-am întâlnit aproape în 
fiecare săptămână în alt loc din oraș. Ne-am 
plimbat printr-un parc tematic superb, care 
recrea atmosfera în care au trăit și au scris 
poeții din dinastia Tang. Am vorbit despre 
poezie, despre natură, dar și despre roboții 
de la care puteam să ne cumpărăm suc 
sau înghețată. Altă dată ne-am dus într-o 
librărie minunată, în mijlocul căreia era o 
scară de lemn în forma unei cochilii de melc, 
deasupra căreia pluteau corpuri de iluminat 
ca niște foi parcă abia desprinse dintr-un 
caiet al unui școlar neatent. Ne-am plimbat 
printre cărți, am vorbit despre literatură, 
geografie, gastronomie (cuvânt care li s-a 
părut foarte ciudat și greu de pronunțat), am 
băut ceai și am visat la momentul în care, în 
ipostaza de traducători, numele lor vor fi pe 
cărțile așezate pe rafturile elegantei librării. 
De Crăciun, chiar înainte să mă întorc în țară 
pentru vacanța de iarnă, ne-am întâlnit să ne 
luăm rămas bun. Mi-au bătut la ușă, m-au 
întrebat dacă îi primesc cu colindul, iar apoi, 
timp de câteva ore, am avut impresia că 
suntem toți în România, așteptăm să ningă 
și să vină Moș Crăciun. Le-am împărțit 
mere și covrigi, ne-am mărturisit planurile 
pentru anul ce se pregătea să vină, ne-am 
promis să ne auzim la telefon, să ne scriem 
și să ne trimitem imagini cu toate locurile 
frumoase în care vom fi fost până ne vom 
revedea. Veștile tot mai îngrijorătoare ce 
au venit din China la începutul noului an 
m-au făcut să mă gândesc că e posibil ca 
reîntâlnirea noastră să se amâne. Odată cu 
începerea cursurilor online, am simțit însă 
că tot ceea ce reușisem să construiesc până 
în decembrie s-a pierdut pentru totdeauna. 
Ne lipsea tuturor interacțiunea directă, iar 
conversațiile online erau destul de șchioape, 
sabotate de instabilitățile conexiunii prin 
internet, de zgomotul făcut de o bormașină 
în apartamentul vecin sau de oboseala unei 
zile întregi petrecute în fața calculatorului. 

Cred cu tărie că învățarea unei limbi străine 
are nevoie, mai mult ca orice, de crearea 
unei atmosfere care să ajute la netezirea 
asperităților, care să faciliteze apropierea 
de zonele mai puțin accesibile, care să facă 
mai suportabile diferențele față de limba 
maternă. Or tocmai această atmosferă e 
greu de creat în orele desfășurate online. 
Mi-a fost dificil să accept că orele noastre
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vor fi de acum înainte golite de substanța 
lor afectivă, de miezul care le permitea 
vorbitorilor nativi de chineză să se 
apropie de pronunția complet diferită a 
limbii române și de gramatica ei atât de 
capricioasă. Soluția salvatoare a venit pe 
neașteptate de la un text minunat, semnat 
de Ada Codău apărut în „Dilema veche” în 
15 februarie 2020, pe care l-am descoperit 
căutând  un articol pe care să îl pot citi 
împreună cu studenții mei la cursul despre 
presa scrisă din România. „Tot atât de mult 
te iubesc” vorbește cu multă sensibilitate 
despre coconul protector al iubirii dintre 
nepoți și bunici, iar ideea aceasta nu este 
străină deloc spațiului cultural chinez, 
dimpotrivă. Ar fi un punct pe care îl avem 
în comun, mi-am spus, mai ales acum, când 
oamenilor de pe întreaga planetă le e dor de 
bunici. Ca activitate premergătoare lecturii, 
i-am rugat pe studenți să aducă la curs o 
fotografie cu bunicii lor și să încerce să ni-i 
prezinte. Atât a trebuit și a început magia. 
Ne-am plimbat două ore alături de bunici 
cu nume de flori, cu părul sclipitor de alb, 
prin lanuri de rapiță, prin săli de spectacole 
sau la mese festive, ba chiar am ajuns 
până în Germania, în nu mai știu ce oraș, 
unde ne-am plimbat cu telescaunul alături 
de o bunică iubitoare de călătorii. Am 
aflat o mulțime de povești minunate din 
familiile studenților mei. Am descoperit, 
de exemplu, despre o bunică pe nume 
Orhideea albă, care a fost inginer aeronaut, 
am ascultat povestea unei doamne cu talent 
la brodat și am admirat eleganța bunicii care 
fusese profesoară de limba chineză și iubea 
dansul și opera pekineză. Mi-a rămas pe 
retină imaginea unor bunici care zâmbeau 
ștrengărește dintr-o fotografie făcută vara 
trecută. Pălăria de soare a bunicii era cât pe 
ce să fie furată de vânt, dar bunicul, atent, 
a reușit să o prindă. Se joacă amândoi cu 
bucurie și duioșie, cu discreție și simplitate, 
într-un fel care a făcut-o pe nepoata lor să îi 

compare cu briza blândă a mării pe malul 
căreia se aflau când au făcut fotografia. 

Am cunoscut bunici-romane, bunici 
ca pătura de lână sau ca o poezie clasică, 
bunici-vară și bunici-flori. Am citit apoi 
împreună fragmente din articolul Adei Codău 
și ne-am creat  propriul cocon protector în 
fața lumii tot mai stranii în care trăim. Am 
reușit să îmblânzim acordul dintre subiect 
și predicat, dintre adjectiv și substantiv, 
topica, intonația și accentele. 

Nu îmi place nici acum întru totul 
școala online. Mi-e dor să fiu în aceeași 
încăpere cu studenții mei, să le aud vocile 
nedistorsionate, să râdem în hohote în 
același timp, nu decalat, să înțeleg, mai 
ales din ce nu spun, cum se simt în timpul 
cursului, ce li se pare greu/ușor/interesant/
plictisitor, asupra căror aspecte ar trebui 
să mai insist sau peste care pot trece rapid. 
Vreau să ne uităm pe aceeași fereastră 
împreună. Nu îmi ajung ferestrele deschise 
pe laptop. Am nevoie de emoție ca să îmi 
iasă bine orele. Trebuie să primesc și să 
transmit emoții, doar așa pot să transmit 
informații și să dezvolt competențe. Așa 
funcționează... sistemul meu de operare. 
Trec greu emoțiile prin computer. Dar 
când atunci când o fac, am senzația că pur 
și simplu am ieșit din real, iar învățarea se 
desfășoară simplu și firesc.

Limba română e ca un copil răsfățat și 
obraznic care încalcă toate regulile, mi-a 
spus una dintre studentele mele semestrul 
trecut, când vorbeam despre morfosintaxa 
comparațiilor. Nu se va cuminți prea 
curând acest copil, dar simt că, în ultimul 
timp, studenții mei se joacă tot mai frumos 
cu el. 

Ioana Clara Enescu, de la Universitatea 
Transilvania din Brașov, este lector de Limba 

română la Universitatea de Studii 
Internaționale din Xi’an, China
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Între Bună ziua și Bună seara 
distanța e prea mică, uneori e 
de doar un minut. Zilele astea 
care durează un minut îmi sunt 
familiare, fiindcă am aceeași 
impresie, de timp prea grăbit; 
nici nu știi când se duc orele, ne 
scapă printre degete, cum ne scapă 
primăvara asta. Lampagiul de pe 
a cincea planetă își șterge fruntea 
de sudoare cu o batistă în pătrățele 
roșii. Să facem și noi, în imaginație, 
gestul acesta și să vedem cum ne 
organizăm pentru perioada de 
Covid-19. Ne-am întors, după 
vacanța de Paște, la orele noastre 
online cu lectura minunată a 
actriței Oana Pellea din romanul lui 
Saint Exupéry, Micul prinț. Planeta 
aceasta a cincea e tare mică, nu e 
loc acolo pentru doi. Dar oare cum 
sunt casele noastre acum, când ne 
străduim să respectăm izolarea?! 
Lărgim, cu închipuirea noastră, 
locul pe care-l avem la dispoziție: o 
oră online, uneori mai puțin, alteori 
mai mult. Mă gândesc mereu să 
rămână ceva din munca asta a 
noastră, din zbaterile perioadei. De 
aceea, printre noțiuni de gramatică 
(testele grilă sunt pasiunea lor, 
chiar da!), apar și referiri culturale, 
într-o formă pe care ei o acceptă.

1. Prăjiturica
Fiecare oră pe care o încep 

în perioada asta, de cursuri la 
distanță, seamănă, în fond, cu ce 
făceam până acum. Încerc să găsesc 
o prăjiturică, ceva amuzant, un 
filmuleț simpatic, 2-3 minute de 
muzică antrenantă (caut muzică 
clasică – „Marșul Radetzky”, într-o 
zi, „Carmen” de Bizet, în alta), 
Pantera Roz, Pisicile aristocrate sau 
o simplă fotografie care să aibă 
expresivitate. Una dintre cele 
mai spectaculoase „deschideri” a 

fost o animație în care o carte se 
deschide, asemenea unui laptop, 
dând la iveală un pian (se cântă 
Chopin) pe care se agită vesel un 
cățel. La început, copiii au strâmbat 
probabil din nas, gândindu-se că e 
doar un pian. Spun probabil pentru 
că nu-i văd, lucrând pe grupul de 
Facebook. Comunicarea noastră 
e chiar foarte bună, dovadă că 
și mesajele se țin lanț. Pe urmă, 
după vizionarea animației, i-am 
îndrumat, prin întrebări, spre detalii 
importante pentru descifrarea 
sensului: muzica se îngemănează 
cu alte arte, tehnologia e doar un 
suport pentru informația culturală, 
cel mai important gest fiind cel 
al deschiderii – unei cărți, a unui 
laptop, a minții și a sufletului. 

Astăzi postez un labirint: trebuie 
să ajuți un iepure să găsească, din 
cele trei căi, drumul care duce 
negreșit spre coșul cu verdețuri. 
După ce descurcă drumul 
iepurașului, îi îndemn pe copii să-
și posteze jurnalele de ora trecută. 
Postez și eu un jurnal, încercând să 
fiu prima, deși nu reușesc mereu, 
fiindcă ei sunt deja pregătiți și sunt 
mai iuți decât mine. 

2. Jurnalul
Ora începe, la clasa a șasea, exact 

ca la școala cealaltă, obișnuită, cu 
postarea jurnalelor. Vedeți că revin 
asupra acestei idei, exact ca la 
școala cealaltă, pentru că mi se pare 
important să creez iluzia că păstrăm 
(și chiar păstrăm uneori, nu e mereu 
o iluzie) anumite ritualuri ale 
interacțiunii noastre obișnuite. Și 
respectăm niște reguli. De exemplu, 
eu răspund fiecărei postări în parte 
și, neapărat, îl salut pe autor și îi 
apreciez efortul. Asta e o regulă. 
Altă regulă ar fi să citim postările 
celorlalți și să lăsăm un semn – un 
emoticon, like este emoticonul 
preferat. Eu îl folosesc mai ales 
pe adore. Când pun emoticon 
plângăcios înseamnă că nu e în 
regulă ceva cu răspunsul – o soluție 
rapidă, până când pot reveni cu 
explicațiile. Mă bucură faptul 
că au început să interacționeze 

mai mult între ei, apreciindu-se 
reciproc și prin mici complimente 
sau observații – „am citit și eu 
cartea asta, e minunată!˝; „Și eu am 
greșit la exercițiul acela, dar l-am 
reluat, până l-am înțeles.”. Pentru 
că sunt foarte solicitați pe Adservio 
și pe Zoom de alți profesori, altă 
regulă avantajoasă pentru toți 
este că pe grupul de Facebook pot 
posta oricând au timp, de-a lungul 
întregii zile, rezolvând exact ceea 
ce li se pare interesant. Nu există 
exerciții obligatorii, nici teme. Cei 
mai mulți se străduiesc să vină la 
întâlnire între 9.30 și 11.30. Poate 
părea mult, dar, spre deosebire de 
Zoom sau de orice alt sistem bazat 
pe conferințe, grupul de Facebook 
îți permite să te miști în ritmul tău. 
Iar eu l-am scos pe TREBUIE din 
vocabular. Nu TREBUIE nimic. 
De exemplu, nu trebuie să ne 
trezim dis-de-dimineață pentru a 
apărea ciufuliți în fața camerei de 
luat vederi, așteptându-ne rândul 
la microfon, ca să nu se creeze 
hărmălaie. Facem cât, cum și când 
putem. Pe la 10.00, luăm o pauză, 
în principiu de 10 minute, dar eu 
o prelungesc intenționat la 20, ca 
ei să aibă ei timp să se relaxeze 
puțin. Și s-a întâmplat de câteva 
ori să primesc mesaj, în privat: 
„Doamna, când începem?!” E 
drept că, neexistând constrângerile 
clasice, unii elevi nu participă 
deloc. La ore „vin” totuși cam 70% 
din clasă și mulți elevi sunt extrem 
de serioși. Pe câțiva, i-am recuperat 
pe parcurs. I-am lăsat să intre în joc 
fără să le fac observație, încercând 
doar să le stârnesc curiozitatea, ca 
să rămână cu noi, online.

Jurnalul meu, 24 aprilie 2020
Un jurnal trebuie să aibă dată, 

fiindcă de aceea este jurnal, termen 
care vine din limba franceză – „jour” 
înseamnă zi, cum știți, copii, de 
vreme ce nu uitați să puneți data, deși 
acum calculatorul setează de la sine 
această informație. Adică, în fiecare zi 
găsești ceva de consemnat, să rămână 
pentru momentul în care te întorci, să 
privești peste umăr, la ceea ce ai

Bună ziua
  Bună seara

Mihaela Nicolae
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trăit, ai învățat, te-a bucurat. Ieri 
am vorbit despre Orașele de silabe, 
un text pe care îl aveți în manualul 
vostru și pe care-l puteți citi în 
versiunea online, dar pe care l-am 
postat și aici, pe grup, ca să putem 
face ușor diverse decupaje. Titlul este 
o metaforă prin care Ana Blandiana 
se referă la acele orașe pe care le 
construiești în imaginație, pe măsură 
ce citești. Era acolo, în text, numele 
lui Jules Verne, ceea ce m-a făcut să 
tresar, căci multe dintre romanele lui 
mi-au înseninat adolescența. Și uite 
că Arcimboldo este din nou în mintea 
mea, cu Bibliotecarul lui, alcătuit 
din tot felul de coperte, pagini și 
cotoare. Frank Sinatra (l-ați cunoscut 
data trecută) cânta New Yorkul, un 
oraș în care poți fi fericit, indiferent 
dacă ești bogat sau nu, faimos sau 
anonim. Mi-au plăcut tare jurnalele 
voastre, copii, dar mai ales mi-a plăcut 
faptul că mulți dintre voi au înțeles 
seriozitatea acestui lucru pe care-l 
facem împreună. Încercăm să păstrăm, 
în vremuri de criză, legăturile dintre 
noi. E important să nu abandonăm 
educația, mai ales că stăm acasă. E 
timpul să devenim activi online/on-line 
- cum preferați, oricum e corect, sunt 
forme opționale, cum spune DOOM-
ul.

Jurnalul are rol recapitulativ, dar 
poate deveni, mai cu seamă, un 
pretext pentru reflecție. Mi se pare 
foarte important să ne gândim 
puțin la lucrurile care trec pe lângă 
noi. Daria este atât de prinsă de 
acest jurnal, încât îl face din ce în 
ce mai lung. Unii se plâng de covid 
și strecoară informații din ceea ce 
văd în jur, alții povestesc diverse 
lucruri despre ei. Dar astea sunt 
mici abateri de la esența unui jurnal 
– trecerea în revistă, în câteva idei 
și impresii, a orei anterioare.  

Mulți dintre cei care-l scriu 
(sunt și câțiva elevi care nu scriu 
deloc jurnal, rezolvă alte cerințe, 
dar nu-și fac jurnal) și-au format 
un stil. Alții doar imită, dar și 
imitația aduce, la un moment dat, 
consolidarea unor deprinderi de 
scriere corectă. Pentru că au amintit 

de Frank Sinatra, de ieri, am postat 
acum My Way, cu aceeași cerință, a 
traducerii versurilor melodiei, ceea 
ce au și făcut, cu multă tragere de 
inimă, unii dintre ei căutând rapid 
versiunea de google translate, pe 
care o fac eu mai accesibilă.

Alex: Bună dimineața! Ieri am 
avut minut de lectură din Orașe de 
silabe de Ana Blandiana. În acest 
text am regăsit-o pe dumneaei, o 
exploratoare grozavă și aș putea zice 
și o profesoară de geografie excelentă. 
Cum vorbește despre acele orașe (San 
Francisco, Londra etc.)! M-a făcut și 
pe mine să călătoresc prin cărți. Chiar 
și cântecul postat de doamna, New 
York de Frank Sinatra, s-a încadrat în 
tema geografiei cu acel minunat oraș 
menționat. Oare Frank Sinatra este 
prieten cu Ana Blandiana? Apreciați 
româna!

David: Ieri a fost o zi atât de bună 
încât vreau să se repete. Și știu că 
o să se repete într-un fel sau altul 
deoarece lecțiile făcute online seamănă 
între ele. Bine... sunt exerciții diferite, 
minute de lectură diferite, dar per 
total găsim aceeași structură. De 
exemplu, azi am avut un minut de 
lectură din Orașe de silabe de Ana 
Blandiana. Acest fragment mi-a făcut 
poftă să călătoresc. De minutul de 
lectură au fost atașate câteva exerciții. 
Am învățat să facem diferența dintre 
cuvintele „aluzie” și „iluzie” care 
sunt paronime. De asemenea, am 
recapitulat și unele chestiuni legate 
de gramatică cum ar fi: hiatul, să 
identificăm două substantive în 
acuzativ, să spunem de ce s-a folosit o 
virgulă etc. Doamna ne-a mai dat un 
exercițiu în care trebuia să spunem 
dacă niște afirmații sunt adevărate sau 
false și am ascultat un cântec de Frank 
Sinatra.

3. Minutul de lectură
Exact ca la școala cealaltă, avem 

minut de lectură, adică un fragment 
pe baza căruia să pot construi 
exerciții. Minutul de lectură este 
propus astăzi de ei − aș fi vrut să-l 
propun eu, nu am avut spor, insistă 

să aducă ei aceste câteva rânduri, 
ceea ce grozav, până la urmă. 
Plecăm de la un fragment din Emil 
și detectivii de Erich Kȁstner, prilej 
de a ajunge și la altă carte, Friedrich, 
marele detectiv de Philip Kerr.

Minut de lectură, Daria, clasa a VI-a
„Colegii lui, cufundați în socoteli 

la celălalt capăt al băncii, încetară 
lucrul și tresăriră, ca și cum i-ar fi 
mușcat un șarpe. [...]

— Este adevărat! exclamă Emil 
sărind la ghișeu. Mi-a furat mie o 
bancnotă de o sută de mărci și două 
de câte douăzeci. Ieri după-amiază, 
în trenul Neustadt-Berlin. În timp 
ce dormeam.”

Emil și detectivii de Erich Kȁstner)

Dacă am fi fost la școala cealaltă, 
eu aș fi pus întrebări și câțiva 
dintre ar fi ridicat mâna imediat ca 
să răspundă. Grupul de Facebook 
este un spațiu mai generos, pentru 
că le permite tuturor, nu doar 
unora, să scrie un comentariu, în 
timp real sau ulterior. Eu postez 
întrebările (noroc că scriu repede, 
sunt o maestră a tastaturii!), iar 
răspunsurile se succedă atât de 
iute, încât cu greu reușesc să dau 
feedback. E important să existe un 
anumit ritm al postărilor mele, care 
să le solicite copiilor spontaneitatea 
și să încurajeze o concurență 
pozitivă între ei – cine răspunde 
primul? cine dă cel mai interesant 
răspuns?! Le solicit rapid impresii 
despre text, câteva idei, câteva 
fragmente care le-au plăcut, practic 
punem textul sub lupă. Cam așa: 
acțiunea din acest fragment se 
petrece într-o bancă, în fața unui 
ghișeu. Niște copii, zece, reușesc 
să-și facă dreptate: mici-mici, dar 
destui cât să-și revendice banii. Nu 
e bine să dormi în tren, la propriu 
și la figurat (să fii neatent, zăpăcit), 
fiindcă te fură hoții. Apoi, le cer 
să-mi spună forma corectă a unor 
cuvinte – „ghișee/tranșee/trahee” 
– și ne lămurim care este sensul 
termenului „acalmie” (precizez 
că „acalmie temporară” este 
pleonasm). Cineva știe să-mi spună 
și ce este un „ghișeu electronic” și 
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ce este „birocrația”. Verificăm 
împreună acentul corect pentru 
substantivul „furie” și cele două 
variante de despărțire în silabe 
a substantivului „bancnotă”. În 
fine, „a da în vileag” înseamnă „a 
divulga”, cuvinte pe care le punem 
în enunțuri, ca să exersăm diverse 
contexte.  

4. Feedback
Vine momentul să tragem linie 

și să vedem ce am învățat astăzi. 
Insist asupra acestui moment și, 
dacă îi simt obosiți, revin eu cu 
un comentariu care să facă sinteza 
informațiilor esențiale. Astăzi, 
pentru final, le propun „Marșul 
Radetzky” (are un ritm vioi, îi 
înveselește), după care îmi dau 
seama că aș putea să le spun ceva 
și despre Daniel Baremboin, care 
nu dirijează obișnuit, nici nu are 
baghetă, ci începe prin a strânge 
mâna fiecărui instrumentist din 
orchestră și, ulterior, dirijează 
din mijlocul lor, nu de la pupitru, 
folosindu-se de o ridicare de 
sprânceană, de o privire plină de 
duioșie sau de o mână ridicată 
ușor spre reverul hainei. Strecor 
informațiile astea rapid și le 
cer să-mi spună dacă noi am 
funcționat astăzi asemenea unei 
orchestre. Așadar, îi rog pe elevi 
ca, în câteva cuvinte, să-mi spună 
ce i-a impresionat, ce le-a plăcut, 
cu ce rămân în minte după lecția 
noastră. Daria nu avea de unde 
ști, pe 24 aprilie 2020, că școala se 
va încheia fără ca noi să ne mai 
vedem față în față, cursurile fiind 
suspendate până în septembrie. 
Iată comentariul ei, la final de oră 
online:

Daria: Astăzi am învățat că 
„bancnota” are două sensuri. Să nu 
dormi în tren, că riști să fii furat. 
Există ghișeu electronic (chiar nu 
știam!). Sinatra a compus și melodia 
„My Way”, al cărei mesaj spune că 
poți face greșeli, dar e important să fie 
greșelile tale. „Marșul Radetzky” este 
frumos, mie îmi place că dirijorul este 
foarte amabil. Profesorul este un fel de 
dirjor, având grijă să ne coordoneze și 
să iasă melodia bine. Am mai învățat 
că mulți colegi citesc cărți care mai de 

care uimitoare și că mai avem cu o zi 
mai puțin până la școală. Abia aștept 
să merg la școală și să îi revăd pe toți: 
față în față!

5. Mulțumiri și catalog virtual
Ne apropiem de momentul 

mulțumirilor – sunt foarte 
importante aceste mulțumiri, 
fiindcă îi motivează pe copii, 
ajutându-i să-și conștientizeze 
rolul în lecție (aici e ca la școala 
cealaltă!). Le spun că m-au 
impresionat intervențiile lor și 
că le sunt recunoscătoare pentru 
sprijinul primit din partea lor. Ne 
despărțim, nu înainte de a face un 
catalog virtual. Sunt încă surprinsă 
de importanța pe care ei o acordă 
acestei liste, pe care eu o realizez și 
pentru că, inițial, neavând toți cont 
de Facebook, intrau online de pe 
contul părinților, cu un nume care 
nu-mi era familiar. Comic mi se pare 
încă faptul că unii se trec în această 
listă, deși nu au contribuit deloc la 
oră – e un semn că ne-au urmărit 
și că au făcut pasul de pe margine 
spre centrul scenei. Se deconspiră 
și ies din anonimat, dornici să fie 
și ei pe lista noastră. De fapt, este 
o listă nominală, în care am grijă 
să mă trec și eu, simbolic, ca semn 
că împreună am mai dus la sfârșit 
o lecție online. Și, dacă le-a plăcut, 
vor deschide calculatorul și mâine, 
pentru o nouă întâlnire. Tipul acesta 
de predare este solicitant în aceeași 
măsură ca la ora obișnuită, dacă 
ne raportăm la crearea motivației. 
Trebuie să îți utilizezi imaginația 
pentru ca elevii să intre în joc, să-ți 
răspundă, să iasă din somnolență și 
din resemnare, să devină interesați 
de ce le spui tu. Din cele două clase 
de a VI-a, au participat aproximativ 
70%, în priză directă, de la 9.30 la 
11.30. Poate vor mai intra pe grup, 
până deseară, să-și mai completeze 
răspunsurile sau să citească ce au 
scris ceilalți. Astăzi am avut noroc. 
Nu se întâmplă mereu la fel. Din 
motive pe care nu le înțeleg pe 
deplin, există elevi care dau niciun 
semn de interes. 

Răbdarea e una dintre calitățile 
de căpătâi ale profesorului, ale 
omului, în general. N-ai răbdare, 

nu treci marea, și nici nu reușești 
să urci scara îngerească – știți, 
probabil, fresca de la mănăstirea 
Moldovița, pictura aceea exterioară 
în care este reprezentată scara 
virtuților. Sunt acolo, pe lângă 
scară, îngerii, gata să-i prindă pe 
unii dintre învredniciții care cad, să 
nu cadă de tot, să aibă de unde se 
ridica.  

La capătul a mai multe săptămâni 
de învățare online, facem evaluarea 
grupului de lucru de la clasa a 
VI-a. Să vedem cu ce rămânem, 
a fost de Sisif munca noastră au 
ba?! Experiența asta de online 
a fost nouă, intensă, obositoare, 
la un moment dat. Descoperi că 
altfel sunt copiii în situații noi de 
învățare. Un elev care în clasă este 
neatent și timid a câștigat aici un 
culoar de exprimare și l-a folosit. 
S-a întâmplat și invers – au fost și 
răspunsuri iepurești, superficiale, 
monosilabice. Precizez că nu există 
constrângeri, nici cu promisiuni 
deșarte n-am mers. Tot ce facem 
noi este benevol. 

Eu cred că munca noastră nu e 
degeaba. Dacă n-aș crede asta, n-aș 
avea putere să continui. Între Bună 
ziua și Bună seara distanța e prea 
mică, uneori e de doar un minut, 
și acela fragilizat de acestă distanță 
apărută între noi. 

Mihaela Nicolae este profesoară la 
Colegiul Național Mihai Eminescu 

din Buzău.
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În fiecare an, lecturiada începe în martie. Sub 
semnul primei brazde, al primei flori, al primului 
ciripit vesel. Sub acest semn am pornit și noi cu 
Mărțișoarele-cărțișoare ale Ordinului cititorilor 
IOANID. O primă brazdă, în sensul că tocmai ne 
„înființăm”. Chiar și numele ne este provizoriu. 
Nu știm dacă va rămâne așa, nu știm cum vom 
evolua. Sub semnul primei flori: am primit afișul 
lunii făcut de Maria, cu alegerea ei de poezie, la care 
să ne referim de-a lungul lui martie, așteptând noi 
înmuguriri. Iar cât privește ciripitul vesel, cred că ar 
trebui să îl trec sub tăcere, din discreție duioasă față 
de vârsta lor de mici curioși. Cresc, deci nu ne-am propus 
doar o etapă a evenimentului, căci au dovedit deja 
de la „Anul cărții” că pot contribui cu propriile idei 
și pot, astfel, depăși cadrul schițat al unui demers.

A fost o poveste în trei capitole distincte. Cel 
puțin inițial. Însă mai mereu soarta își râde cu 
poftă de intențiile mele și mă face să nu mă țin de 
schița inițială de proiect. Și aceasta din mai multe 
motive: setea și curiozitatea copiilor sunt mereu 
antrenante, iar din întrebări și discuții într-o doară 
se nasc mereu scenarii fabuloase. Apoi, e vorba de 
contextualizare, de direcția în care, preluându-l 
(căci doar ideea inițială e a mea, alegerea punerii în 
practică e a lor) se dezvoltă demersul. Mai sunt și 
factorii obiectivi, independenți de voința noastră și 
accidentele tehnice menite să ne pună la încercare 
capacitatea de a ne adapta. Așa s-a scris ultimul 
capitol al acțiunilor din povestea mărțișorului, cel 
neprevăzut, cu stat acasă și lecții digitale.

Capitolul 1: Cărțișor de mărțișor. E adevărat 
că ne-a stârnit și afișul, dar chiar am ajuns să 
confecționăm cărțișoare de mărțișor, de trei feluri: 
unele autocolante, pe care le-am lipit eu, ca pe niște 
insigne pe caietul elevilor. Semn bun, în cap de 
primăvară, să le poarte noroc. Să fie acolo, pentru zile 
grele. Altele, cu coperți de carte și cu citate înăuntru, 
de dăruit prietenilor, familiei, din lecturile lor de-a 
cincea (două săptămâni înaintea evenimentului, am 
cerut să mi se aducă pe bilețele titlurile de carte și 
citatul pe care doreau să îl insereze). Cel de-al treilea 
fel a fost dedicat strict mamelor, pentru a vorbi 
astfel despre faptul că apreciem eforturile pe care le 
depun, pentru a vorbi despre eroinele noastre de zi 
cu zi. Au fost mărțișoare-carte cu ilustrația coperții 
din Nesupusele, acest minunat proiect al asociației 
„De basm”. Într-o oră de atelier organizată special 
în cadrul opționalului, fiecare copil a reușit să creeze 
cărțișorul și să scrie un gând bun mamei, în cap de 

primăvară. Toată activitatea a fost precedată de o 
săptămână bună de lecturi, atât la ora de literatură, 
cât și la opțional, din tot felul de surse, cu subiect 
mitologic și legendar (urma să începem și o unitate 
de învățare care atingea și acest conținut, unitatea 
„Vreau să salvez lumea”. De aceea, am avut pe 
masă Îngeri, zmei și joimărițe, alături de alte volume 
despre ființe de basm, ființe magice, ființe prezente 
în ritualurile desprimăvărării la români). A trebuit 
să aștept cu mărțișoarele câteva zile până să ajungă 
în posesia destinatarelor: abia duminică, 1 martie, 
s-a întâmplat „marea căutare de identități” (copiii 
au accesat împreună cu mamele site-ul, ca să vadă 
despre cine este vorba în ilustrația aleasă de cel mic). 
Am ținut împreună secretul, până la întâi martie. Și, 
dacă tot scriu despre secrete, iată capitolul al doilea 
al poveștii…

Capitolul 2: Secret-mărțișor. Am pus toate numele 
pe bilețele în bol (inclusiv al meu) și i-am incitat 
pe copii să tragă la sorți. În ideea că nimic nu ar 
putea fi mai frumos, în prag de mărțișor, decât să 
dăruim o carte, după chipul și asemănarea celui 
pe care l-am extras, în loc de mărțișor obișnuit. 
Preferințele de lectură ale copiilor sunt diverse, iar 
selecția cărților a fost pe măsură. Le-am dezvăluit 
în aceeași joi de opțional de lectură și a fost foarte 
emoționant să vedem cine pe cine a avut în grijă și 
ce fel de carte s-a gândit să dăruiască. Am ascultat 
discursuri foarte emoționante din partea copiilor, 
în care își explicau alegerile și cum îi percep ei pe 
colegi, de ce s-au gândit să „lege” un anumit nume 
de carte de firul sufletesc al unui coleg. Eu însămi 
am dăruit Nesupusele, pentru că am avut pe bilețele 
fete, două minunății de fete care au nevoie mereu de 
încurajare. Am spus povestea cărții și am citit din ea, 
tocmai ca să înțeleagă ce este cu ilustrațiile pe care 
urmau să le decupeze pentru coperți de mărțișoare. 
Exemplele frumoase ale proiectului sunt atât de 
numeroase, încât am decis să invităm „nesupusele” 
pe la orele noastre. Vă explic în capitolul al patrulea 
cum anume… Pentru că al treilea va fi despre prima 
întorsătură neașteptată a proiectului.

Capitolul 3: Scrisoare unui suflet de femeie. Am 
văzut cât de mult le plac secretele și cât de frumos a 
fost impactul mărțișoarelor dăruite de copii. Uneori 
nu e nevoie nici de multe gesturi, nici de mari 
cheltuieli ca să impresionezi, să uimești – asta a fost 
lecția mărțișorului, pe care am adaptat-o cu drag 
contextului Zilei Femeii – 8 Martie. Iată în ce chip: 

Cronici de la IOANID
Mărțișoare-cărțișoare și luna inspirației feminine 
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i-am provocat să se gândească la cărțile citite și la 
lecțiile desprinse din ele, să aleagă o „lecție” de 
suflet pe care ar vrea să o dăruiască mamelor sau 
bunicilor, prietenelor, mătușilor, surorilor, oricărei 
prezențe feminine semnificative pentru viața lor, în 
preajma căreia se vor afla de 8 martie. Provocarea a 
ținut: bunica lui Cezar a primit o lecție din O vară cu 
Isidor (Veronica D. Niculescu), mama Mariei alta din 
Val și cetatea sufletelor (Ana Alfianu), mama și tatăl lui 
Matei H. au primit amândoi scrisori (tot duminică 
era și aniversarea tatălui) cu lecții din Singur pe 
lume (Hector Malot) etc. Toate pe hârtie decupată 
cu ajutorul foarfecilor speciale și puse în plicuri 
colorate, alese de copii, decorate și timbrate cu o 
„marcă poștală” din cartea folosită ca exemplificare.

Capitolul 4: Nesupusa zilei și nesupusa de acasă. 
Am adus câte un portret feminin din proiect în 
clasă, cu ajutorul minutului de lectură, începând 
cu 2 martie. În replică, pentru că studiam textul 
descriptiv, fiecare dintre copii a avut ca sarcină să 
reflecteze: de ce mama lui/ei e eroină. Apoi, să se 
gândească, să întrebe, să ancheteze, să descopere 
istorii neștiute ale femeilor din propria familie. 
Nesupusele lor de-acasă. Indiferent pe cine ar alege, 
mamă, soră, bunică, mătușă etc., să o descrie pe o 
pagină și să aducă măcar o fotografie ilustrativă. 
Am auzit povești minunate, despre bunici care 
țes chilim și străbunici care cresc nepoți, muncind 
în același timp la câmp și ținând și gospodăria, 
despre mame care au deosebite inițiative ong-iste 
sau mame care iubesc atât de mult, încât aleg să 
își sacrifice propria carieră sau propriile dorințe, 
de dragul copilului; despre surori mai mari care le 
cresc pe cele mai mici. Povești impresionante, femei 
impresionante. Am decis să le afișăm, să umplem cu 
ele panoul din spatele clasei, mereu schimbătorul 
nostru panou, care este, în această unitate, spațiu de 
reflecție asupra actelor eroice. Eroismul e la capătul 
întemeietor al lumii: ce dovadă mai bună decât 
Vedele? Sunt mici ca să le vorbesc despre Ghilgameș, 
dar, în cap de primăvară, la noi firul de mărțișor va 
împleti mereu ideea de eroism în el. Începuturile, de 
orice fel, necesită curaj. Am vorbit, așadar, despre 
curajul femeilor, despre eroismul lor tăcut. Iar 
panoul începea să se umple promițător. Dar, cum 
există mereu cotituri ale sorții, am ajuns să scriem și 
noi un capitol neprevăzut în poveste…

Capitolul 5: Digiproiect în lecții online. Luna 
martie nu s-a sfârșit. Pomii au înflorit, dar la fel și 
epidemia virală. Am ajuns consemnați acasă. Unde 
sunt alte reguli. Unde ne e greu să ne adunăm, să ne 
concentrăm, să facem lecții, să ne ascultăm unii pe 
alții. Iar asta sperie. Mai ales sufletele mici. Ca atare, 
am ales proiectul ca pe o punte de legătură, o cale 

de creare a continuității cu copiii. Cum? Paginile 
Nesupuselor sunt accesate online, se citește și se 
comentează, se dă replica sub formă de partajare 
de ecran în videoconferința lecției. Copiii continuă 
să își prezinte fascinantele femei de-acasă, ca eroine 
de zi cu zi, în replică la cele alese de curatoarele 
proiectului. Le vom afișa pe panou. Imprimate, 
când s-o putea. Până atunci, tabla virtuală e locul 
de adunare a poveștilor. Reflecțiile se fac cu voce 
tare/în formulare Google, după cum e cazul. Vom 
mai avea portrete feminine eroice în discuție, 
în fiecare zi: Ariana a propus-o pe geniala Iulia 
Hasdeu, Matei S. pe Mary Anning (prima femeie 
paleontolog, evocată de Tracy Chevalier în romanul 
Creaturi remarcabile, iar eu i-am adus-o în replică pe 
Torma Zsofia, corespondentul ei transilvănean), 
manualul ne dă întâlnire cu Malala (a cărei carte 
Eu sunt Malala le este foarte bine cunoscută, a fost 
deseori pusă pe lista lor de lecturi suplimentare, din 
exercițiu de admirație). Curajul nesupuselor ni se 
strecoară și nouă, ca lecție, în suflete, în fiecare zi. 
Așa învățăm încă un pic din marea lecție de succes 
a vieții, numită reziliență. Am mai spus? E trăsătura 
pe care o consider fundamentală în secolul acesta 
și pe care o admir cel mai mult, pe care încerc să o 
cultiv cu grijă, la rându-mi. Da, am mai spus. Dar 
începuturile nu sunt niciodată ușoare și, pentru 
fiecare nou început, e nevoie să ne amintim ce ne-a 
ajutat să creștem lăuntric.

Natașa-Delia Maier, 
Școala Gimnazială IOANID, București
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Din nefericire, deși aveam ce să citesc, am simțit, 
în primele săptămâni de pandemie, că nu pot citi 
aproape deloc. Am început și am abandonat câteva 
volume. Sper să mă întorc cândva la ele și să le 
duc până la capăt! Știu că nu a lor a fost vina, ci a 
vremurilor în care trăim, în care nu ne mai simțim 
în siguranță și, în lipsa acestei stări liniștitoare, 
nici sufletul, nici mintea nu mai ,,lucrează”. Am 
citit pe Facebook că și alții au simțit că nu pot să 
citească și am știut atunci că nu sunt singura care a 
abandonat cărțile. Pentru puțin timp. Pe măsură ce 
timpul a trecut, mi-am reîntors privirea de la știrile 
copleșitoare la cărțile liniștitoare, revenind le ele 
ca la o apă bună. Ne apropiam de 23 Aprilie. Am 
decis să-i mobilizez și pe copii la sărbătorirea cărții. 
Așa că, la 23 aprilie, de Ziua Cărții, ne-am propus 
să participăm la „Cel mai mare cerc de lectură din 
vremea pandemiei”1 

Ce înseamnă „Cerc de lectură” știm deja cu toții. 
Deși se numește „cerc” și asta ne face să ne gândim 
la așezarea participanților față în față, în formă de 
cerc, am înțeles, în condițiile impuse de pandemie, 
că „cercul” se poate forma și virtual, iar „cerc” nu 
înseamnă numai ce știm noi de la școală, ci și o 
„întâlnire” a oamenilor care au ceva în comun, în 
cazul nostru: cărțile pe care le-am citit și despre care 
vrem să vorbim și cu alții. De aici pornind, când 
încă mă întrebam cum aș putea organiza o întâlnire 
de cerc la distanță, mi-am amintit de „pânza de 
păianjen”, joc pe care îl jucăm uneori la școală, când 
vrem să dăm și să primim informații despre un 
anumit subiect, angajându-i pe toți participanții în 
„țeserea” poveștii.

Am început jocul pe pagina clasei mele, apoi l-am 
,,lansat" și pe pagina Invitație la lectură (pagina 
Cercului de lectură „Unde fugim de-acasă?”2). A 
fost o bucurie să ne răspundă și elevi din alte clase 
și părinții lor. 

Anunțul evenimentului: Pentru Ziua Cărții, iată ce 
ne propun organizatorii:

‹‹Vă invităm să omagiem cărțile, întorcându-ne la 
miezul lor prin discuțiile vii din cercurile de lectură 
obișnuite, să vorbim cu sfială și respect despre 
ce anume le datorăm, în ce fel ne-au ajutat să ne 
înțelegem, să îi înțelegem pe alții, în ce fel ne-au făcut 
să fim mai buni și poate un pic mai înțelepți, în ce 
fel ne-au învățat să supraviețuim, să ne acceptăm, să 
acceptăm că lumea poate fi și așa cum este acum, să 
învățăm ce înseamnă să speri, să te temi, să iubești, 
să trăiești, să mori.››

O să jucăm un joc pe care-l știți deja: Pânza de 

păianjen. Sunt prima. Am un ghem de sfoară pe care 
o voi da mai departe. O să vă scriu despre ce am 
învățat din unele cărți pe care le-am citit. Sunt cărți 
care-mi plac, cărți care mă fascinează, cărți care mă 
plictisesc sau cărți care mă fac să mă mai gândesc 
mult timp la ele. Sunt, de asemenea, cărți pentru 
care îmi doresc o continuare. Fie pentru că aș vrea 
să știu ce se întâmplă mai departe cu personajele, 
fie pentru că mi-au plăcut atât de mult, încât n-aș 
vrea să se termine. Așa cum ni se întâmplă și cu 
filmele: de unele uităm imediat, pe altele le ținem 
minte și ne interesează să aflăm dacă apare sau nu 
o continuare a lor. O carte din această categorie este 
Zuleiha deschide ochii de Guzel Iahina. Nu este o 
carte pentru copii. Este o poveste fascinantă despre 
acest personaj, Zuleiha, care trece printr-o serie de 
încercări teribile, pierzând totul, inclusiv speranța și 
totuși rezistând tuturor ,,probelor" și demonstrând 
triumful vieții asupra morții, al iubirii asupra urii, 
al nevoii omului de a trăi în armonie asupra răului 
făcut de om contra omului. Am citit cartea și mi-am 
dorit o continuare. Ultima pagină e un amestec de 
speranță (un copil se salvează) și durere (o mamă se 
desparte de copilul ei poate pentru totdeauna). 

Ce vreau să spun cu toate acestea?
Cartea aceasta e una dintre cele care mi-au arătat 

viața așa cum n-aveam cum să o știu; am aflat că 
oamenii trec prin experiențe și încercări incredibile, 
cărora nu-i ușor să le reziste și totuși o fac, am aflat 
cât de puternici suntem și nu știm; am simțit/resimțit 
empatic, intrând în pielea personajelor, stările 
lor. Mi-a fost și frig (acțiunea se petrece în Siberia, 
locul zăpezilor și al frigului, iar personajele trăiesc 
într-un bordei sub pământ), și frică (de oamenii 
răi, de înec − la un moment dat, o barcă plină de 
oameni se răstoarnă− de animalele sălbatice − ca 
să supraviețuiască, oamenii trebuie să vâneze cum 
pot).

Îmi doresc acum să citesc noul roman al scriitoarei, 
Copiii de pe Volga. Sper să găsesc în el legături cu 
romanul de care v-am vorbit. Să aflu ce s-a întâmplat 
cu fiul Zuleihăi: a ajuns bărcuța lui la vreun țărm? 
Mi-ar plăcea s-o recunosc și pe mama lui în spatele 
vreunui personaj feminin. O să aflu în curând, când 
cartea va ajunge la mine.

O să dau sfoara mai departe către (aici, am 
enumerat câteva persoane din lista de prieteni) și le 
rog să-mi povestească și ele, așa cum am făcut și eu, 
pentru ce carte citită și-ar dori o continuare și ce au 
învățat despre oameni, univers, viață, moarte, boală, 
prietenie, pace, război etc. din cartea respectivă.

Apoi, le rog să dea sfoara mai departe unui coleg/
unui profesor/unui părinte din acest grup, care va 
face același lucru.

Aștept cu interes poveștile voastre despre cărți! 
Astăzi, de ziua ei, Cartea își va primi astfel urările 

Stați acasă și citiți!
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de viață lungă. Pentru că spunând poveștile cărților, 
le dăm viață! Așadar, să spunem povești! 

După anunț, în funcție de cum s-a „deșirat” firul 
invizibil, s-au adunat multe povești ale altor povești 
descoperite în cărți. Ele vor fi postate și pe site-ul 
ANPRO, la rubrica Cărți de Top. 

Concluzii: poți să te „întâlnești” cu oamenii cu care 
ai ceva de împărtășit și în vreme de pandemie, poate 
chiar acest context să fi fost favorabil desfășurării 
„Celui mai mare cerc de lectură” virtual. Oamenii 
au avut timp să citească, să scrie. Inițiativa ne-a 
dat speranțe și curaj. Avem deja anunțată o a doua 

întâlnire, mai restrânsă, însă cu un invitat special, în 
cursul căreia vom vorbi despre sporturile de echipă 
și legătura lor cu literatura. 

Note
1https://www.facebook.com/

groups/1990804990946055/?post_id=3399488480077692
2https://www.facebook.com/dana.carcea/

videos/3714530978617370

Loredana Carcea, Școala Gimnazială Nr. 7, Botoșani

Primul gând care ne răvășește inima de ceva 
timp este „Nimic nou pe frontul de Vest…” Da, 
de săptămâni bune, încercăm să îmblânzim orele, 
minutele, secundele. Zi de zi, adunăm clipe, le 
șlefuim cu speranțe, le adăpostim, cu grija zile de 
mâine, într-un album al supraviețuirii.

Așteptând eliberarea din carcera timpului, iată 
că Ziua Z este Ziua Cărții, o zi care parcă cerșește 
normalitatea vieții de dinainte de războiul nevăzut 
al amintirilor… 

De la începutul pandemiei am încercat să mențin o 
școală virtuală prin Adservio și prin cele șase grupuri 
de discuții de pe Facebook-Messenger. Trimiteam 
fișe, teste, filmulețe, chestionare care urmau să-și 
găsească adăpost într-un dosar numit „Corona”. Era 
o școală nonstop pentru că nelămuririle, întrebările, 
neliniștile elevilor îmi parveneau la orice oră din zi 
și din noapte. Bineînțeles că laitmotivul întâlnirilor 
online era „Când venim la școală?”. Drept răspuns 
pentru cei închiși în case, iată că a apărut provocarea 
unui digieveniment propus de ANPRO. Prin 
intermediul Facebook-ului, grupul Lecturiada 2020. 
„Istoria unui posibil viitor” ne invita să participăm 
la „Cel mai mare cerc de lectură din vremea 
pandemiei”. Ideea noastră a fost să participăm nu 
numai noi, ci să-i invităm în cerc pe toți membrii 
familiei, în centru aflându-se poveștile despre 
„Cartea de Familie”, acea carte aflată în posesia 
familiei de cel puțin trei generații și care continuă 
să servească înfiripării dialogului între nepoți, 
părinți și bunici. Am   trimis provocarea pe fiecare 
grup de discuții și le-am propus elevilor să facă un 
mic proiect care urma să fie postat de Ziua Cărții, 
23 Aprilie. Proiectul consta dintr-o fotografie și o 
serie de interviuri-investigație pe care elevii le luau 
membrilor familiei ca să descopere „Cartea” propriei 

familii. Fotografia cărții și interviurile au fost postate 
pe un grup la care aveau acces toți elevii. S-au citit, 
s-au discutat, s-au descoperit titluri comune pentru 
fiecare generație. S-a făcut chiar și o jurizare cu 
voturi și s-au stabilit cele mai bune proiecte. Acestea 
au au fost postate pe grupul Lecturiada și pe pagina 
de Faceboook a școlii. Pentru a valoriza toate 
proiectele trimise − în jur de 50 −, le-am postat și pe 
pagina mea de Facebook. 

A fost o zi cât o viață – cum ar spune Blaga − o 
zi în care cartea a fost „un izvor de înțelepciune, o 
lumânare ce ne luminează pe tot parcursul vieții”, 
cum declara patetic o elevă din clasa a VII-a. 

Proiectul „Cartea de familie”, propus elevilor 
de la Școala Gimnazială Teodor V. Ștefanelli din 
Câmpulung Moldovenesc, Suceava nu a fost numai 
o lecție de comunicare între generații  și între elevii 
din aceeași clasă sau din clase diferite. A fost o 
lecție de comunicare despre cărți –  începând cu 
Cartea Cărților, Biblia, prima „Carte de familie”,  
continuând cu clasicii care au legănat alte copilării și 
încheind cu scriitorii actuali, atât de gustați de copii.

Recuperând „șirul pierdut al zilelor”, elevii au 
plecat cu ajutorul cărților într-o călătorie inițiatică, 
având drept toiag o foaie albă ce aștepta să fie scrisă 
cu titluri, povești din cărți și povești de familie, 
cu personaje, întrebări, dureri ascunse, bucurii și, 
mai ales, cu așteptarea de a evada din carcera lui 
„azi”. Așa, a fost abolit războiul nevăzut dintre 
sacru și profan, iar „Biblia”, „Cărțile de rugăciune”, 
„Cărțile Disney”, „Povestiri istorice”, „Amintiri 
din copilărie”, „Legendele Rarăului”, „Cei trei 
mușchetari,” „Enigma Otiliei”, toate au conturat un 
drum al cunoașterii în această zi în care s-a săvârșit 
celebrarea cărții.

Luminița Reveica Ţaran,Școala Gimnazială Teodor V. 
Țăran Ștefanelli, Câmpulung Moldovenesc

Carte de pe… 
  Front
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Lecturiada sigheteană
  online 

1.Inițiativa
Lecturiada online? Da! Se poate! De ce online ? E 

limpede de ce, însă cum mi-a venit ideea?
Așa cum s-au născut multe alte idei pentru a 

capta interesul elevilor pentru orele online. Mi-am 
regândit strategiile didactice și am prins curaj după 
primele lecții de care eram mulțumită; aveam un 
feedback pozitiv de la elevi, cu participare 100%.

Am lansat ideea la o clasă unde știam că se citește. 
Apoi în catedra de limba română. Răspuns afirmativ. 
Ni s-a făcut dor, pur și simplu, de discuțiile despre 
cărți. I-am văzut pe elevi în timpul orelor online cum 
își găsesc pretexte pentru a provoca discuții legate 
de ce anume se citește stând acasă, ce recomand, pe 
ce site-uri, gratuit, reduceri? 

Invitație. Un afiș reușit, o postare pe grupul de 
pe Facebook a făcut ca invitația noastră să prindă 
suflet.

Bucurie. Cum a decurs ? Un prim element foarte 
vizibil a fost, evident, bucuria reîntâlnirii.

Surpriză. Multe dintre parteneriatele educaționale 
s-au născut din prietenie, prietenii trainice legate de 
lectură. Prietena mea, profesoara Geanina Oprea de 
la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, din Râmnicu 
Vâlcea, a răspuns invitației noastre, participând cu 
zece elevi.

2. Despre cărți citite de când stăm acasă, despre 
refugiul în lectură, despre noi și viață prin 
intermediul literaturii 

Am vorbit ca de obicei, fără prea multe pregătiri, 
deoarece tema ne-a dirijat foarte bine spre discuții 
interesante, cu adolescenți frumoși, cărți frumoase, 
profesori minunați și o directoare cu inimă mare.

3. Ecouri
Geanina Oprea, profesoară, pe Facebook: „Cine a 

spus că Lectura nu poate uni, și virtual, iubitorii de 
Carte? 

Astăzi a început o... AltFel de Poveste, a iubitorilor 
de lectură în spațiul... online. Îi mulțumesc bunei 
mele prietene, Bout Odarca, pentru o astfel de 
invitație! Și, bineînțeles, îi felicit pe frumoșii 
adolescenți implicați, care au început această 
minunată Poveste, la care am fost și noi părtași, elevi 
iubitori de lectură, membri ai cercului de lectură „O 
carte, vă rog!", din C.N.M.B., Rm. Vâlcea! 

Anca Corneștean, elevă la Colegiul Pedagogic 
Ferdinand, a scris pentru „Salut, Sighet!”: ,,A fost 
o întâlnire de suflet, din care am învățat că lectura 

unește, bucură și împlinește suflete pentru mult 
timp. Aceste momente vor deveni amintiri pe care 
nu le uiți niciodată pentru că au presărat asupra ta 
sentimente de care mereu vei dori să îți aduci aminte. 
Pentru mine, a fost o lecturiadă foarte specială, 
deoarece am observat că nu contează vârsta sau 
statutul pentru a recomanda cărți. Acum ceva vreme, 
am scris o recenzie la cartea Malakai de A. Stephanie. 
A fost o recenzie scurtă, publicată pe pagina oficială 
de Facebook Lecturiada 2020. „Istoria unui posibil 
viitor”. Am fost foarte surprinsă când domnișoara 
Anca Tibil, profesoară de limba și literatura română 
la noi la colegiu, a spus că și-a comandat cartea în 
urma citirii recenziei pe care am publicat-o. Cred 
că acesta este cel mai important lucru atunci când 
scrii o recenzie sau îți spui părerea despre o carte: 
să știi să o scrii astfel încât să reușești să faci acea 
carte prietena măcar unui singur om. M-am bucurat 
foarte tare că domnișoara profesoară a crezut în 
cele spuse de mine și, chiar dacă volumul era unul 
pentru adolescenți, nu a ezitat să-l comande și să-l 
citească. Este important pentru noi, ca profesorii 
să știe și ce citim și mai mult de atât să și citească 
cărțile pe care le citim noi. Așa dau dovadă că ne 
înțeleg și apreciază cărțile pentru adolescenți, care 
de multe ori ajută sau își pun amprenta și peste 
noi. Așadar, sub monitorizarea doamnei profesoare 
Odarca Bout, diriginta mea, care m-a introdus în 
tainele cărților și m-a învățat că citind o carte nu 
voi pierde nimic, ci voi acumula atât informații 
noi, cât și senimente, impresii și lecții de viață, s-a 
desfășurat lecturiada noastră. Cred că sentimentul 
predominant al acestei lecturiade a fost bucuria, 
bucuria de a fi împreună și a ne împărtăși cărți 
bune. Consider că fiecare trebuie să audă titlurile 
despre care s-a vorbit în cadrul lecturiadei și sper 
ca măcar una să vă trezească interesul. Așadar, la 
lecturiada noastră s-a discutat despre: Ochi-de-pisică 
de Margaret Atwood, Marțianul de Andy Weir, Leac 
pentru o lume banală de Christian McKay Heidicker, 
Povestea Faridei de Farida Khalaf & Andrea C. 
Hoffmann, Ceva în apă de Catherine Steadman, Drako 
de Kiera Aslog, Eu sunt femeie de Maria Cristiana 
Tudose, Aleea cu licurici de Kristian Hannah, Malakai 
de A. Stephanie, Umbra vântului de Carlos Ruiz 
Zafon, Bufnița vânează toată noaptea de Samuel Bjork, 
Când ți se pune pata de Wendelin Van Daanen, Genul 
ăla de fată de Tanaz Bhathena, Banda celor șase ciori de 
Leigh Bardugo, Întoarce-te la mine de Simona Lungu, 
Nu există copii răi de Janet Lansbury, Cartea nunții 
de George Călinescu, Jurnalul fericirii de Nicolae 
Steinhardt, Cum să ne purtăm cu personalități dificile 
de Francois Lelord & Christophe Andre, Invitație la 
vals de Mihail Drumeș, Maitreyi de Mircea Eliade.

În final, lăsând aceste titluri aici, la vederea tuturor, 
cred că am făcut o faptă bună, am lăsat un bagaj de 
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SEMNALE
cunoaștere și sper ca aceste cărți să atragă cât mai 
mulți cititori. Pentru mine, acestă lecturiadă a fost 
necesară și vă spun sincer că m-a umplut de energie 
pozitivă. De fapt, văzând atâția cititori, cum aș 
putea să mă simt altfel decât fericită ?!”

4. Aplauze
Aprecierea doamnei directoare: ,,Felicitări, doamna 

profesoară Odarca Bout, chiar dacă școala și-a închis 
porțile pentru o perioadă, a deschis fereastra spre 
lectură intensă, spre cărți alese cu multă rațiune, 
dar mai ales cu inima! Chiar și lectura obligatorie 
a devenit fascinantă! Ce poate fi mai frumos pentru 
un profesor de limbă română decât să-și audă elevii 
vorbind cu pasiune despre cărți?! Vă mulțumim 
frumos pentru dăruire!”

5. Descoperire (pentru membrii cercului „O carte, 
vă rog!”)

Cristiana: ,,Pentru mine a fost prima experiența 
de tipul Lecturiada, o altfel de întâlnire în urma 
căreia mi-a crescut apetitul pentru lectură și mi-am 
completat lista cu cărți noi, pe care sunt nerăbdătoare 
să le citesc. O întâlnire în care cu toții am devenit 
prieteni datorită cărților și am avut ocazia să le 
spunem celor din jur ce comori am găsit pe rafturile 
bibliotecii.”

Arina: Lecturiada a fost atât de normală pentru 
această perioadă, dar atât de atipică pentru modul 
în care aceste întâlniri ale iubitorilor de cărți 
aveau loc înainte. Din confortul propriei case ne-am 
putut conecta cu elevi din Sighetu Marmației și 

cu profesorii lor. A fost o experiență minunată, 
atât datorită descoperirii noilor titluri de cărți pe 
care abia aștept  să le citesc, cât mai ales datorită 
căldurii cu care elevii și profesorii din Sighet ne-au 
primit. Deși substanțial depășiți numeric, noi, elevii 
vâlceni, ne-am înțeles cu elevii dintr-un alt capăt al 
țării prin intermediul unui dialect universal, cel al 
lecturii.

Sper să repetăm această întâlnire cât mai curând. 
Să descoperim și mai multe cărți. Poate vom avea 
mai mult timp să discutăm mai amănunțit despre 
fiecare carte în parte.” 

Geanina Oprea: „Ce poate fi mai frumos decât 
să fii parte dintr-o astfel de Poveste? Nu, nu este 
o poveste nemuritoare despre/pe care o citim încă 
din copilărie, ci o „Poveste” cu Feți-Frumoși și Ilene 
Cosânzene... actuale, adolescenți visători și iubitori 
de literatură! Totul a început într-o zi de luni, 4 
mai 2020, când am răspuns „Prezent!” provocării 
Odarcăi Bout din Sighetu Marmației. Cine ar fi 
crezut că putem vorbi despre cărți, privind pe 
ecranul unui laptop chipuri zâmbitoare, prietenoase 
de liceeni? Cred, în continuare, cu tărie, că lectura 
poate uni, și virtual, iubitorii de carte! Iar, când 
aceștia locuiesc în zone geografice diametral opuse, 
Maramureș și Oltenia (în cazul nostru), totul chiar 
este la superlativ!

Odarca Bout, Colegiul Național Pedagogic 
Regele Ferdinand, Sighetu Marmației 

Geanina Oprea, Colegiul Național 
Mircea cel Bătrân, Râmnicu Vâlcea  
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7 mai 2020, 08:15
M-am uitat pe graficele generate 

de grupul de Facebook pe care 
ne ținem orele online (cu Zoom 
este obositor și ineficient în cazul 
gimnaziștilor), încă de pe 13 
aprilie, și am văzut că ziua cea mai 
eficientă este marțea. Intervalul 
de interacțiune maximă este 
9.30-10.00. Avantajul activităților 
ținute pe grupul de Facebook 
este că se poate menține legătura 
permanent cu elevii, fără să ai 
presiunea unui interval de timp 
care trebuie respectat pentru a se 
realiza ora – Alice este activă abia 
după 12.00, iar răspunsurile ei 
sunt extrem de serioase și primesc 
multe validări (s-au obișnuit copiii 
să facă asta, să dea like ca semn 
că au citit), iar Robert intră după 
14.00, când vine mama acasă. Intră 
de pe contul dumneaei. Metoda 
după care lucrăm s-ar încadra la 
flipping classroom, adică lectura 
individuală (se întâmplă să ne și 
sincronizăm) a unor texte, de mici 
dimensiuni, comentate ulterior 
în postări scurte: forme corecte, 
sensuri, idei din text, comparații 
cu alte fragmente etc. Treptat, pe 
măsură ce se prelungește povestea 
asta a lecțiilor la distanță, accentul 
se deplasează de la grija pentru 
conținut la grija pentru starea 
noastră de spirit. Sunt și scăderi de 
formă − chiar și eu sunt, ca toată 
lumea, neliniștită, agasată de tot 
felul de informații și intervenții, 
chinuită de lucruri neterminate 

la timp, vreau să spun că nu am 
mereu dispoziție. Se petrece însă 
ceva miraculos și dialogul acesta 
cu ei reușește să mă echilibreze și 
să mă binedispună. 

6 mai 2020, 09:53
Mi-a plăcut un proverb despre 

învățătură trecut de Iuliu A. 
Zanne în culegerea sa, pe la 1903 
− „Învățătura nu e cârpă, să o 
mototolești și să o bagi în sân.”. 

5 mai 2020, 07:52
Despre ușurința (unora) de a 

scrie cu folos. Când se mai așază 
lucrurile în viața lui și dorința 
de a recăpăta scaunul Moldovei 
îi apare în gând ca o fantomă, 
din ce în ce mai rar, Dimitrie 
Cantemir se retrage la Moscova, 
în grația țarului Petru cel Mare. 
În zece ani, de la 1713 la 1723, își 
scrie majoritatea operelor, având 
„putere de muncă” și „multă 
liniște”, dar și destul de multă 
ordine în propria viață. Se trezea 
la 5 dimineața, își bea „ciubucul” 
și se retrăgea în cabinetul de lucru, 
pe care nu-l părăsea înainte de 12, 
pentru un prânz sobru (un singur fel).  
Își făcea siesta, apoi cerceta 
lecțiile copiilor − aveau nouă, el 
și minunata Casandra, tânără, 
educată și bună la suflet, întru 
totul potrivită soțului ei (cu 
toate că această căsătorie a fost o 
misiune de taină, greu realizabilă 
din pricina implicațiilor politice ale 
vremii). În Trecute vieți de doamne 

și domnițe, o carte ale cărei pagini 
(cu farmec) te obligă să revii, sunt 
multe detalii, multe informații de 
pus în acord. Aflu însă cu tristețe 
că ediția aceasta ultimă este mai 
săracă decât celelalte, s-au scos o 
parte dintre notele de subsol, nu 
mai apar referințe extinse.  

2 mai 11:26
Aproape zilnic postez coperte de 

cărți, multe alese de pe rafturile 
mele. E greu să mai ajungi la 
cărți, fiindcă librăriile sunt cam 
toate închise din pricina stării de 
urgență, iar bibliotecile virtuale nu 
li se potrivesc tututor. 
Astăzi am ales cartea Ioanei 
Pârvulescu, Și eu am trăit în 
comunism. Acum, rapid, îmi 
amintesc din cartea asta imaginea 
unei săli de operație din vremurile 
acelea – pacientul este deja 
anesteziat, iar medicul își începe 
misiunea. Era atât de frig, încât 
ieșeau aburi din coșul pieptului 
desfăcut.

28 aprilie 10:17
Găsesc în „Dilema veche” un 

articol care se încheie cu o pildă, 
„Piatra femeii înțelepte”, un text 
cu autor necunoscut, cules de 
scriitorul A. Lenehan. Textul mă 
readuce în atmosfera povestirilor 
din Cercul mincinoșilor, carte din 
care am postat permanent în 
perioada asta pe grupurile pentru 
școala online. O femeie găsește 
într-un râu o piatră prețioasă și i-o

Jurnal online
aprilie-mai

Când scriu acest jurnal online, nu știu sigur la cine ajung gândurile 
mele. Dar eu scriu, în primul rând, pentru mine și pentru elevii mei, 

apoi pentru părinții, curioși să afle cam cum se descurcă la școală copiii 
dumnealor, scriu și pentru colegii mei, care știu exact, adeseori, câte 
se spun și câte rămân nespuse despre o lecție. Uneori, transcriu din 

jurnalele orei de română, ținute de elevi, la sfârșitul caietului– un fel de 
evaluare a orei precedente. Se întâmplă să transcriu bucăți din lucrările 

lor, acele pasaje care te uimesc prin perspectiva proaspătă – tu, ca om 
matur, nu te-ai gândit la un anumit aspect, la care el, fără experiența ta, 

se gândește firesc. Jurnalul acesta este, în cele din urmă, un exercițiu 
permanent de reflecție.
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dăruiește, fără rețineri, unui om 
sărman, care i-o ceruse. După un 
timp, omul aduce piatra prețioasă 
înapoi, cerându-i de data asta 
femeii altceva, mult mai de preț: 
„Dă-mi ce ai înăuntrul tău de te-a 
făcut să îmi dai piatra.”.

26 aprilie 09:14
Cred că mi-e dor de scrisul 

elevilor mei, de caietele lor cu 
pagini pline de însemne și de 
desene, de încercări caligrafice. 
Constat acum că nu le-am transcris 
mereu momentele astea bune, dar 
cele care sunt păstrate ,așa sper, 
să devină și pentru ei amintiri și 
prilej de zâmbet. Și îmi dau seama, 
încă o dată, că ei scriu foarte bine 
când sunt luați repede, când scriu 
spontan, fără prea multe pregătiri, 
până nu apare gândul acela 
veninos − „nu știu ce să scriu...”.

25 aprilie 18:03 
Am găsit o fotografie făcută vara 

trecută, la mănăstirea Humor, în 
Bucovina. Nu existau interdicții 
pentru fotografiat sau filmat, 
fiindcă mănăstirea era în șantier. 
Se întinseseră schele pretutindeni 
și, în murmurul discret al celor 
câtorva măicuțe care se rugau, 
muncitorii, puțini și ei, se 
străduiau să nu strice liniștea 
locului. Se reconstruia în tăcere, 
se întăreau zidurile și se refăcea 
pictura. În fotografia despre care 
vorbesc sufletele drepților sunt 
ținute în mâna Mântuitorului 
– o palmă deschisă ocrotește 
cinci prunci. Toma Suceveanul, 
meșterul iconar care a zugrăvit 
primul biserica, lucra fără să 
mănânce și fără să vorbească.

21 aprilie 16:23
J.L. Borges, „Evanghelia după 

Marcu”. Dacă Laura Ilinca 
postează un text, e semn sigur 
că trebuie citit. Și măcar pentru 
legătura acesta dintre noi, azi 
nu mai zic nimic rău despre 
Facebook. Am citit fiecare pagină 
din acest text, o povestire, am citit 
ca la școală, căutând miezul. Când 
am ajuns la final, am luat-o de la 

capăt, ca să înțeleg bine dacă e 
vorba despre puterea unei cărți de 
a genera un fapt real sau despre 
firea omenească, aceeași, capabilă, 
cu ingenuitate tâmpă, de orice 
crimă. Atât mai spun, că e un text 
tulburător. Constat, ulterior, că 
este un text pus în scenă și că s-au 
scris câteva articole interesante, 
în „Observator cultural” și 
în „Dilema veche”, despre 
interpretările biblice din proza lui 
Borges.

19 aprilie 13:20
În ziua de Paști făceam mereu 

aceleași lucruri. Nimeni nu 
se atingea de bucate până nu 
împărțea mama întâi de sufletele 
celor plecați, pomelnic mare 
și la noi, și la alții. Mergeam la 
cimitir, să aprindem lumină. 
Sunt mereu unii care rămân, în 
ultimul moment, fără candele, fără 
lumânări. Ai cui împărți lumină. 
Redescopăr astăzi, căutând 
lectura zilei, o carte minunată a 
lui Nikos Kazantzakis, Sărăcuțul 
lui Dumnezeu, despre viața Sf. 
Francisc, căruia nu i-a fost foarte 
ușor în lumea monahilor. Și mă 
opresc la un fragment despre 
revelație, în primăvara asta în 
care bisericile au rămas de Paște 
goale, fără enoriași, iar preoții s-au 
rugat în singurătate: „Și-atunci am 
înțeles, și am scos un strigăt; fără-
ndoială un sfânt trebuie să fi trecut 
pe-acolo; simțeam mireasma lui în 
aer!”. 

18 aprilie 23:11
Era o vreme când subliniam pe 

cărți pasaje întregi − cu creionul, cu 
stiloul, cu ce găseam. Subliniatul 
acesta îmi dădea sentimentul că 
e cartea mea (nu aveam acces la 
asemenea cărți înainte). Este un 
drept al cititorilor, a spus asta și 
Daniel Pennac. Astăzi n-aș mai 
sublinia un rând, Doamne ferește!

12 aprilie 23:11
În timpul constituirii imperiului 

danez, preoții au spus în biserici 
că se va mântui mai repede cine 
participă la expedițiile către Polul 

Nord. Doritori nu s-au arătat, 
așa că preoții s-au adresat anume 
celor curajoși. Însă nici de data 
asta nu au apărut doritori. Așa 
că preoții au nuanțat mesajul: în 
fond, orice călătorie este asemenea 
unei expediții la Polul Nord, că 
este excursie sau plimbare cu 
caleașca. La concluzia asta ajung 
citind Rătăcitorii Olgăi Tokarczuk, 
o carte care îmi amintește bine de 
Caminante, jurnalul de călătorie al  lui 
Octavian Paler. Și cam așa și este în 
zilele covidului: ieșim din casă doar 
pentru strictul necesar și doar într-un 
anumit interval orar. Nici la cimitir 
nu ne putem duce. Or fi crescut deja 
buruieni pe morminte. Totul devine, 
treptat, o călătorie la Polul Nord, 
chiar și un drum cu metroul.

2 aprilie 14:54 
Pentru că astăzi este Ziua 

Internațională a Literaturii pentru 
Copii, mă gândesc și mai mult 
că aș vrea să scriu despre Cartea 
fetiței-vampir de Adina Popescu. 
Mi se par interesante, pentru 
vremurile pe care le trăim, mai 
ales fragmentele în care este 
evocată boala care cuprinsese 
orașul cenușiu, o ciumă scăpată 
din traista Sf. Haralambie, o 
ciumă greu de adus la locul ei. 
Dar parcă și mai mult îmi plac 
fragmentele senine, cum este 
acela al descrierii casei în care 
locuiește micuța Todosia, o casă 
cu stafii cumsecade. În grădinița 
Todosiei sunt flori lin adormitoare 
și oricine trece prin fața casei 
sale adoarme și visează frumos, 
împlinindu-și astfel visurile. Am 
găsit și o pledoarie a lui C.S Lewis 
(Despre lumea aceasta și despre alte 
lumi, Editura Humanitas, 2011) 
în susținerea cărților pentru 
copii. Ele îți dau genul de emoție, 
universal valabilă, pe care-l creează 
ficțiunea. Este acolo o lume în care 
moartea, de exemplu, devine mult mai 
puțin importantă decât contemplarea 
universului. 

Mihaela Nicolae
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EXTRASE

Fată bogată din Chicago
Richard Peck

Vai, cât mi-am plâns de milă când „Pasărea Albastră“ 
a intrat șuierând în orașul bunicii! Sendvișul îmi 
rămăsese în gât pentru că nu avusesem zece cenți 
să-mi iau un suc. Atât voiau în tren pentru o sticlă. 

Cufărul mi-a căzut cu un bufnet pe peron din 
vagonul de bagaje. Stăteam acum la capătul lumii 
cu tot ce îmi mai rămăsese. Bootsie și aparatul de 
radio. 

Bootsie era pisica mea, cea cu lăbuțe albe. Călătorise 
într-un coș de picnic. Bootsie venise cu mine chiar 
din locul acesta, în urmă cu două veri, când era 
pui. Crescuse, dar rămăsese costelivă. Tot drumul 
încercase să-și croiască drum cu ghearele afară din 
coș. Nu-i plăcea schimbarea mai mult decât mie. 

Țineam în cealaltă mână radioul portabil. Era un 
Philco cu husă de piele și mâner. Pe vremea aceea, 
un tranzistor cântărea cinci kilograme. 

După ce a plecat trenul, a apărut și bunica pe 
treptele peronului. Doamne, voinică mai era! 
Uitasem. Și parcă mai înaltă, cu umbrela veche, ca 
pânza de păianjen, deschisă deasupra capului s-o 
apere de soarele amiezii. O coadă de păr alb scăpase 
din cocul de pe ceafă. S-a apropiat, parcă acoperind 
lumina zilei. 

Nu se putea spune despre ea că ar fi fost o femeie 
care să te întâmpine cu căldură și nu îmbrățișa pe 
nimeni, niciodată. N-a desfăcut brațele, așa că n-am 
avut înspre ce să dau fuga. 

Bunicii nu-i spusese nimeni că în acel an se purtau 
fustele mai scurte. Poalele îi acopereau pantofii. Am 
recunoscut rochia. O îmbrăca de obicei pe arșiță ca 
să se ducă în oraș. Deși eram cu doi ani mai mare, 
cu doi ani mai înaltă decât la ultima întâlnire, nu 
îi stătea în fire să facă vreun comentariu personal. 
Coșul de picnic s-a mișcat și bunica a băgat de 
seamă. 

— Ce-i înăuntru? 
— Bootsie, am zis. Pisica mea. 
— Văleu, a spus bunica. Încă o gură de hrănit. Da’ 

ăla ce-i? a țuguiat ea buzele, arătând cu capul spre 
mâna cealaltă. 

— Tranzistorul. 
Pentru mine era mai mult decât un aparat de radio. 

Era ultima mea legătură cu lumea. 
— Asta ne mai lipsea, a ridicat bunica ochii spre 

cer. Mai multă gălăgie. 
A arătat cu bărbia spre peron. 
— E al tău? 
Se referea la cufăr. Cu el se întorsese tata din Marele 

Război. Am făcut semn că da. 
— Lasă-l, a zis. Ni-l aduc ei acasă. 

S-a întors și a luat-o la picior, se presupunea că 
trebuia să o urmez. M-am îndepărtat de cufăr 
întrebându-mă dacă o să-l mai văd vreodată. Pe un 
peron din Chicago n-ar fi rezistat mult. Radioul și 
pe Bootsie nu mi le-ai fi putut smulge nici cu clești 
înroșiți în foc. 

Criza din ’37 lovise orășelul bunicii mai rău decât 
lovise orașul Chicago. Pe strada principală creștea 
iarba. La ferestrele Ulcelei cu Cafea nu s-au ițit decât 
un chip sau două. Magazinul lui Moore ducea lipsă 
de clienți. Banca lui Weidenbach abia părea să mai 
funcționeze. 

După ce am traversat strada plină de buruieni, 
bunica a luat-o în altă direcție, nu spre casă. Pe 
trotuar dormeau doi câini bătrâni și costelivi. 
Bootsie și-a dat seama imediat și a început să se 
agite în coș. Iar radioul se făcea tot mai greu. Am 
ajuns-o din urmă. 

— Unde mergem? 
— Unde să mergem? a zis ea, imaginea surprizei 

înseși. Păi, la școală. Ai lipsit deja aproape două 
săptămâni. 

— La școală! În prima zi când am ajuns aici? 
M-aș fi luat cu mâinile de cap, dacă puteam.
Bunica s-a oprit ca o stâncă și a vorbit răspicat: 
— Te duci la școală. Nu vreau să vină oamenii legii 

după mine. 
— Bunico, oamenii legii se tem de tine. Ești gata să 

scoți pușca de după ladă dacă vine șeriful la ușa ta. 
Ăsta era adevărul. Tot orașul știa că bunica abia 

aștepta să apese pe trăgaci. 
— Nu vreau să ajungem la asta. 
A mers hotărâtă mai departe. Aș fi putut să 

mă prăbușesc și să urlu chiar acolo. Loveam cu 
genunchii coșul lui Bootsie. Soarele ardea de parcă 
ar fi fost încă vară. M-aș fi putut arunca în buruieni 
și să plâng până îmi ieșeau ochii din cap. Dar m-am 
gândit că mai bine nu. 

În fața noastră, la umbra unui copac, era o 
balustradă de priponit caii. Stăteau legați de ea niște 
cai care păreau cei mai deșelați din lume și un catâr 
sau doi cu care veneau la școală copiii din satele din 
jur. Mie toți caii mi se păreau la fel, dar bunica s-a 
oprit să se uite la ei. 

Era unul mare, sur, se apăra de muște cu coada lui 
încâlcită. Bunica l-a cercetat de la bot până la crupă. 
M-am gândit că o să-i deschidă gura ca să-i verifice dinții. 
L-a analizat pe îndelete, dar nici eu nu mă grăbeam. 

Pe urmă a traversat o curte golașă spre școală. 
Clădirea avea într-o parte o clopotniță de lemn. Am 
oftat.  
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EXTRASE
De fiecare parte a școlii era un closet din scânduri. 

O cabină pentru băieți, una pentru fete. Însemnate 
corespunzător. Și o cișmea. 

Bunica a încetinit pasul pe măsură ce clopotnița se 
ridica deasupra noastră. Nu mersese niciodată la liceu. 
Fusese dată afară dintr-o școală cu o singură încăpere 
mult înainte de clasa a opta. Se întâmpla să știu acest 
lucru. 

Niște trepte roase duceau spre intrarea principală. 
Cineva scrijelise pe ușă câteva versuri: 

Cenușă din cenușă, 
Țărână din țărână, 
Mai bine unge-ți mintea 
Să nu prindă rugină.

Sub verandă, treptele continuau spre subsol. Bunica 
a închis umbrela și a luat-o în jos. 

Subsolul era o încăpere mare. În fiecare capăt al 
camerei atârna de perete un coș de baschet, dar mie 
nu mi se părea sală de sport. Mirosea însă ca una. 

Un bărbat înalt, cu obrajii scobiți, se sprijinea de 
coada unei mături în mijlocul podelei. 

— August! a tunat bunica, iar încăperea i-a răspuns 
cu ecou. 

Asta l-a trezit. Când a văzut-o pe bunica, bărbatul 
a înghițit un nod. Oamenii reacționau deseori așa în 
fața ei. Cel dinaintea noastră purta teniși vechi și un 
costum negru uzat sub un șorț de atelier. Avea cravata 
roasă în dreptul nodului. 

— Ți-am adus o fată s-o înscrii. 
Bunica m-a arătat cu degetul. N-a spus că eram 

nepoata ei. Nu spunea niciodată decât strictul necesar. 
Stăteam acolo, la cei cincisprezece ani ai mei, gata 

să mor de rușine. Bunica nu pricepea cum funcționau 
liceele. Încerca să mă înscrie la omul de serviciu. 

Dar înțelesesem greșit. Când veniseră vremurile 
grele, școala îl concediase pe omul de serviciu. August 
– domnul Fluke – era directorul, ceea ce îl transforma 
și în antrenor. Cu băieții făcea și orele de atelier. Plus 
că mătura. 

— Doamnă Dowdel, a zis directorul, fata știe să 
citească și să socotească? 

Până și eu mi-am dat seama că încerca s-o păcălească 
pe bunica, iar asta nu avea rezultate niciodată. 

— Destul cât să fie primită într-o școală ca asta, a 
răspuns ea. 

Domnul Fluke s-a întors spre mine. 
— Mary Alice, nu-i așa? Din Chicago? 
Toată lumea din orașul ăsta știa totul despre tine. 

Știau și lucruri care încă nu se întâmplaseră. 
— În ce clasă ai fi fost acolo? 
— Într-a zecea, am murmurat eu. Anul doi. 
— Aici, să spunem că într-a noua, a zis domnul 

Fluke. Nu mă deranjează, avem loc destul pentru tine. 
În vremuri ca acestea, liceul a ajuns un lux. O mulțime 

de băieți s-au lăsat deja definitiv de școală, nu știu de 
unde o să mai iau jucători de baschet la iarnă, sau cu 
cine voi face serbarea de Crăciun. 

Gândul că voi petrece aici iarna – Crăciunul – mi-a 
înghețat inima. 

— Ei, o să se mai întoarcă vreo doi băieți de pe la 
ferme după ce strâng tot fânul, a continuat domnul 
Fluke. Dar unii nu vor veni decât în noiembrie după 
ce se termină de cules și ultimul știulete de porumb. 
Știți cum sunt băieții. 

Bunica a încuviințat. 
— Băieții sunt o belea, a zis, un gest destul de frumos 

din partea ei. Dar fetele sunt și mai rele. 
Bunica nu pierdea niciodată timpul cu vizitele. 

Domnul Fluke ne-a trimis imediat în clasa domnișoarei 
Butler. Era la capătul unei scări șubrede. Domnișoara 
Butler citea cu voce tare în fața clasei: 

Căci n-a fost niciodată poveste mai de jale 
Decât a lui Romeo și a Julietei sale. 

Curată jale! Shakespeare chiar și aici! Am simțit că mi 
se rupe sufletul. Dar păreau să fi ajuns la sfârșit. 

De pe hol, bunica și cu mine am văzut că elevii stăteau 
doi câte doi în bănci vechi. O fată stătea singură. 
Bunica m-a înghiontit. 

— O vezi pe fata aia voinică și cu părul nespălat? 
Nu puteai să n-o vezi. 
— Cine este? 
— Una dintre fetele Burdick. Mildred, cred. Sunt 

rude cu cei din familia Eubanks. Ține-te departe de ea, 
dacă poți. Dacă nu, ai grijă. 

— Ce-i în neregulă cu ea? 
Dar bunica deja mă împingea în clasă. Reușise cumva 

să-mi ia din mâini radioul și pe Bootsie. Îmi simțeam 
palmele reci ca gheața. Am intrat pe ușă șovăind. Când 
a apărut și bunica în spatele meu, toți cei trei băieți 
dinăuntru au ridicat brațele sus și au strigat: 

— Nu trage! Ne predăm! 
Așa cred băieții că sunt amuzanți. Eu personal m-am 

gândit că ar fi trebuit să-i arate mai mult respect unei 
doamne în vârstă, chiar dacă era vorba de bunica mea. 

Domnișoara Butler ne-a văzut și a dus o mână la 
pieptul ei plat. 

— Vai de mine, a zis ea. Uite-o pe doamna Dowdel 
și pe… 

— Mary Alice Dowdel, am zis eu cu glas tremurător. 
Sunt înmatriculată. 

— Ei, ce… plăcere, a zis domnișoara Butler, evitând 
privirea bunicii. Copii, ea este Mary Alice Dowdel, 
a venit la noi din Chicago. Probabil că și acolo sunt 
vremuri grele. 

Nu exista pic de discreție într-un oraș mic ca ăsta. 
Văzusem deja cât trebuia să se străduiască bunica să-i 
împiedice pe ceilalți să-și bage nasul în treburile ei. 
M-am uitat în spate după ea, dar dispăruse. 
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EXTRASE
— Mary Alice, scumpa mea, a zis domnișoara Butler, 

poți împărți manualele cu Mildred Burdick până 
găsim unele și pentru tine. Mildred, dă-te mai încolo 
și fă-i loc în bancă lui Mary Alice. 

Mai departe, ziua a mers cum nu se poate mai prost. 
Mildred Burdick ocupa mai mult de jumătate din 

bancă. Și nu arăta mai bine nici privită de aproape. În 
timp ce domnișoara Butler se agita la tablă, Mildred 
m-a cercetat de sus până jos și nu i-a plăcut ce a văzut. 
A început cu creștetul capului. Mama îmi făcuse bucle 
elegante care porneau foarte strâns dintr-o cărare pe 
mijloc. 

Mildred a strâmbat din buze. 
Mă îmbrăcasem pentru drum cu a doua dintre cele 

mai bune rochii de bumbac, una cu mâneci bufante 
și cu trei nasturi de celuloid luați de la o rochie de-a 
mamei. Mildred s-a uitat la mânecile bufante de parcă 
trebuiau să fie scoase. Pe urmă a coborât privirea să-mi 
analizeze picioarele. Purtam pantofii decupați la vârf 
primiți de Paște și șosete cu volane. 

A scos un hârâit ușor din gât care ar fi îngrijorat pe 
oricine. N-am vrut să mă holbez la ce purta ea. Părea 
o cămașă de tăietor de lemne. Mirosea ca și cum s-ar 
fi încins rău. Am simțit ochi ațintiți asupra mea. Mă 
urmărea toată clasa. 

— Te fac eu să te simți binevenită! a zis răgușită 
Mildred, arătându-mi pe sub bancă ditamai pumnul. 
Fată bogată din Chicago! 

Am oftat. 
— Dacă eram bogată, n-aș fi fost aici. 
Mildred și-a apropiat fața de a mea. Avea un ochi 

albastru și unul verde. Așa aveau cei din familia 
Burdick, dar pe atunci nu știam și m-am zăpăcit. 

— De unde ai rochia asta? 
Răsuflarea ei a tăiat-o pe a mea. 
— Mi-a făcut-o mama, am zis. După un tipar din 

revista Butterick. 
— Purtai așa ceva la școala ta din Chicago? 
Am încuviințat, neajutorată. 
— Cât de mare e școala aia? 
— Nu știu. Are vreo mie de elevi. 
M-am întrebat dacă domnișoara Butler avea de gând 

să se mai întoarcă vreodată de la tablă. 
Ochii ciudați ai lui Mildred s-au făcut mari. 
— Mincinoaso, a zis ea. Tre’ să-mi dai un dolar, fată 

bogată din Chicago. 
Cineva m-a bătut ușurel pe braț, chiar sub mânecuța 

bufantă. O fată cu înfățișare înfometată și ochi mari 
se apleca spre mine peste banca ei. N-o cunoșteam, 
desigur, dar mai târziu s-a dovedit că era Ina-Rae 
Gage. Își lipise buzele de urechea mea. 

— Nu te pune cu Mildred, a zis ea înlăcrimată. Mi-a 
mâncat mâncarea. 

— Vrea un dolar, i-am răspuns eu în șoaptă. 
— N-o contrazice. Mai bine înțelege-te cu ea, a șoptit 

Ina-Rae. Altfel te urmărește când te duci acasă. Face 

des asta. 
Mildred mi-a tras un ghiont. Avea brațele groase, dar 

cotul ascuțit. 
— Ai să-mi dai un dolar, mi-a amintit ea. Și mie 

nu mi-e frică de bunică-ta. S-o vezi pe-a mea! A mea 
bea direct din sticlă și se unge cu catran ca să alunge 
puricii. Iar tata-i mai rău ca un șarpe. E mai afurisit 
decât toți gangsterii ăia din Chicago. Mai rău decât 
Pretty Boy Floyd și mult mai hâd. 

N-aveam nicio îndoială. 
În cele din urmă, domnișoara Butler s-a întors. 
— Copii, scoateți cărțile de istorie, a ciripit ea. 

Deschideți-le repejor. 
— Credeam că suntem la ora de engleză, i-am șoptit 

eu peste bancă Inei-Rae. Nu citea din Shakespeare mai 
devreme? 

— Din cine? a zis Ina-Rae. 
Urma să aflu că domnișoara Butler ne preda engleză, 

istorie și geografie. Pe urmă traversam holul și făceam 
matematică și științe cu domnul Herkimer. El îi mai 
învăța pe băieți agricultură, iar domnișoara Butler le 
învăța pe fete gospodărie. Ne plimbam dintr-o clasă 
în alta. Iar ăsta nu era primul an de liceu. Erau primii 
doi. Ina-Rae era boboacă. În ce clasă era Mildred nu 
știa nimeni. Am oftat toată după-amiaza. 

Când în cele din urmă școala s-a terminat, Mildred a 
pășit apăsat pe lângă mine spre balustrada cailor. Toți 
cei douăzeci și cinci de elevi ai liceului s-au înghesuit 
în curte. Băieții puneau la cale un concurs de aruncat 
potcoava. Nu vedeam pe nimeni care să-mi fi putut 
sări în ajutor. Toată lumea se uita în cealaltă direcție. 

Afară, Mildred părea cumva și mai voinică. Pe sub 
fusta ruptă purta pantaloni, pentru că venea la școală 
călare pe calul cel sur cu coadă încâlcită care stârnise 
interesul bunicii. Iar calul lui Mildred arăta mai bine 
decât ea, trebuie să spun. 

Pentru o clipă îngrozitoare am crezut că o să mă pună 
să mă urc pe cal în spatele ei. Mi se părea înalt până la 
cer. Dar mi-a spus scurt: 

— Eu merg călare. Tu mergi pe jos. 
Am traversat orașul, eu prin praful drumului, în fața 

calului plin de bale, iar Mildred călărind cu picioarele 
rășchirate, ca un vânător de recompense. 

Bunica locuia la celălalt capăt al orașului, în ultima 
casă. Stătea afară în balansoar, pe veranda din spate, 
deși de obicei avea treabă până peste cap. Aproape 
părea că ne-ar fi așteptat. 

Am intrat în curte târșâindu-mi picioarele, cu calul 
lui Mildred după mine. Și cu Mildred. Cred că eram 
bucuroasă s-o văd pe bunica pe verandă. Nu știu. Mă 
simțeam cam la capătul puterilor. 

Mildred a sărit jos și și-a legat calul de un copac. 
Bunica se ridicase deja în picioare. Balansoarul se 
legăna singur în spatele ei. M-am oprit la piciorul 
scării spre verandă, uitându-mă în pământ, și am zis: 

— Mildred spune că-i datorez un dolar. 
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EXTRASE
— I-auzi. 
Bunica și-a scărpinat bărbia lată. S-a uitat la mine 

peste ochelari. 
— Te-ai ales cu ditamai datoria din prima zi. Un 

dolar înseamnă pe la noi leafa pe-o săptămână. Două 
săptămâni, pentru un Burdick. 

Mildred s-a oprit în spatele meu. Îi simțeam răsuflarea 
în ceafă. Era dură. Nu prea deșteaptă, dar tenace. 

— Haideți în casă să stăm de vorbă, a zis bunica, 
apoi s-a întors din ușă. Scoate-ți bocancii, a arătat ea 
spre picioarele lui Mildred. Sunt mânjiți cu ceva ce nu 
vreau să ajungă pe podeaua din bucătăria mea. 

Ochii lui Mildred au aruncat fulgere de două culori. 
Dar bunica era și mai voinică decât ea. Fata s-a aplecat 
să-și dezlege șireturile. Pe urmă și-a lăsat ghetele lângă 
ușa din spate. 

Am intrat. Desculță, Mildred parcă mai pierduse 
din putere. Ciorapii ei păreau mai mult găuri decât 
bumbac. Probabil că asta era prima bucătărie curată 
în care intra. S-a uitat în jur, îngrijorată. Dar nu destul 
de îngrijorată. 

— Ce ziceți de un pahar cu lapte, să vă udați gâtlejul? 
Bunica făcea brânză de vaci. O pânză mare cu lapte 

covăsit picura într-o oală. Ne-a făcut semn să ne 
așezăm. 

Eu puteam să beau laptele sau să-l las acolo. Mildred 
l-a înghițit hulpav pe al ei. I-a rămas o mustață albă și 
i-a mai dispărut încă puțin din autoritate. Bunica ne-a 
tăiat dintr-o tavă două pătrate reci de turtă de mălai. 

— Ce face bunică-ta, Idella? a întrebat-o ea pe 
Mildred, mai prietenoasă ca oricând. Am auzit că s-a 
îmbolnăvit de dropică și-i prea slăbită să se dea jos din 
pat. 

— E șubredă, a recunoscut Mildred. Se ține de toate 
ca să iasă afară. 

— Săraca de ea, a zis bunica. Mă duc să scot din 
beci un borcan de gem de afine pentru ea. Sper să 
dovedească boala. 

A trecut pe lângă mine ca o corabie, iar privirea ei 
m-a atins ușor din spatele ochelarilor. Punea ceva la 
cale. Nu trebuia să iasă afară ca să coboare în beci. Ușa 
pivniței era chiar în spatele scaunului meu. 

Mildred a înfulecat pâinea, deși mâncase și mâncarea 
Inei-Rae. Bunica s-a întors curând, fără gemul de afine. 
Nu-mi aminteam să fi făcut vreodată gem de afine. 

— Taică-tău e tot la închisoare? a întrebat-o ea pe 
Mildred. 

— I-au înscenat toată treaba, a mormăit îmbufnată 
Mildred. 

— Da, cred că oile de la ferma Bowman au ajuns 
singure la voi în țarc. 

Bunica stătea în picioare în spatele plitei negre de 
fier. Era locul ei obișnuit. Linoleumul se uzase acolo 
până la lemnul podelei. 

— Tatăl lui Mildred e un negustor de cai faimos 
prin părțile noastre, atunci când nu zace-n închisoare, 

mi-a explicat bunica mie. Lumea încă mai povestește 
cum i-a vândut lui Moș Nyquist o gloabă pe jumătate 
moartă. Tatăl lui Mildred i-a băgat calului pe gât un 
țipar viu. Era vioi ca un mânz, când i l-a vândut lui 
Nyquist. Dar, sigur, când țiparul a murit, mârțoaga 
cea bătrână și-a pierdut tot zvâcul. Moș Nyquist a fost 
nevoit să-l trimită la abator. 

— Eu nu știu nimic despre asta, a zis Mildred cu gura 
plină. 

Mi-a atras brusc atenția ceva ce numai bunica și cu 
mine am văzut. Mildred n-avea cum, era cu spatele 
la ușă. Calul ei mare și sur a trecut în trap pe lângă 
verandă, liber ca păsările cerului. Avea legați de gât 
bocancii lui Mildred. Mai să cad jos de pe scaun de 
surprindere. Dar bunica se uita în sus, parcă numărând 
leșurile de pe hârtia de muște. 

— Vorbim altădată despre dolarul ăla, i-a spus apoi 
lui Mildred. Mai bine vezi-ți de drum. Te-așteaptă 
opt kilometri de hârtoape. Până ajungi acasă, se face 
miezul nopții. 

Mildred a ridicat privirea. 

Fragment din povestirea „Fată bogată din Chicago“, din 
cartea Un an haihui, de Richard Peck, traducere de Iulia 

Arsintescu, în curs de publicare la Editura Arthur

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Peck_(writer)

Richard Peck (1934 –2018) 
a fost un scriitor american 
cunoscut pentru contribuția 
adusă literaturii pentru copii și 
adolescenți. „Am ajuns scriitor“, 
spunea el, „tocmai pentru că nu 
am avut un profesor care să mi 
spună «Scrie despre lucruri pe 
care le știi». Dacă m-aș fi limitat 
la ce știam, n-aș fi scris decât un 
haiku nepublicabil.“ 

A primit Medalia Newbery în 
2001 pentru cartea Un an haihui, 
iar Departe de Chicago s-a numărat 
printre candidatele la Medalia 

Newbery. A fost primul autor de cărți pentru copii care a primit 
Medalia National Humanities și a fost de două ori finalist la 
National Book Award.

Un an haihui, cartea câștigătoare a Medaliei Newbery, despre 
aventurile unei adolescente și ale bunicii ei, într-o vreme 
când Marea Criză afectează lumea întreagă. Plăcintele de 
nucă și dovleac, vânătoarea de vulpi în toiul nopții, grija față 
de vecini după stricăciunile unei tornade sunt doar câteva 
din preocupările obișnuite ale bunicii Dowdel. La capătul 
unui an, Mary Alice învață multe despre micul orășel, despre 
sensibilitatea și inima frumoasă a severei și imprevizibilei sale 
bunici, și despre viață, în general.
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FILE DECUPATE

Povești cu eroi
Atelier de scriere

Marinela Scripcariu

I. LA ÎNCEPUT. Joc: În papucii eroului meu 
Fiecare elev își alege un erou, apoi îi descrie calitățile. Jocul se poate desfășura ca o ghicitoare în care 

participantul prezintă ce poate/ce știe/ce este eroul ales iar ceilalți copii încearcă să-i ghicească numele.
Eroul meu poate .......
Eroul meu este ……..
Eroul meu știe …….
În încheiere se discută despre importanța unor astfel de persoane/personaje în viața noastră.

II. ACTIVITĂȚI
Activitatea 1. SCRIERE LIBERĂ (FREEWRITING)
Cinci minute participanții scriu liber, fără să se oprească sau să se cenzureze, despre tot ce le vine în minte 

legat de tema „Povești cu și despre eroi”. Prin această tehnică am urmărit să propun o deschidere spre 
temă.

Scrierea liberă este o tehnică de declanșare a creativității, de formare a abilității de ordonare a gândurilor și de 
orientare a imaginației. Aplicarea freewritingului servește acumulării de idei, orientării spre un subiect, într-o 
abordare personală.

 
Activitatea 2: HARTA MNEMOTEHNICĂ
Cunoscută  și cu numele de hartă mentală sau harta minții, harta memnotehnică este  un procedeu care 

oferă posibilitatea vizualizǎrii informației structurate schematic și logic folosind imagini, semne, simboluri, 
cuvinte. Avem cu toții o înclinație naturalǎ de a structura informația în minte integrând-o în modele/tipare/
legǎturi. Este important sǎ antrenǎm copiii în construirea hǎrților mnemotehnice de la vârste mici. Când le 
cereți sǎ le deseneze este important sǎ înțeleagǎ cǎ nu este vorba despre o lucrare de artǎ. 

Începeți cu lucruri simple, cum ar fi să scrie despre ceea ce le place la eroul preferat, date despre viața lui 
sau apariții în media. 

Sugestii pentru reușită:
a. începeți de la ceea ce copiii știu, înțeleg, au învǎțat;
b. porniți din centrul hǎrții și organizați informația pe mǎsurǎ ce harta se construiește;
c. gândiți-vǎ la hartǎ ca la un copac având pǎrțile importante mai aproape de trunchi;
d. scrieți/tipǎriți cuvintele-cheie și rostiți-le cu voce tare pe mǎsurǎ ce le inserați;
e. puneți în evidențǎ tema centralǎ încercuind-o; 

Argument: activitățile de scriere urmăresc să-i ajute pe elevi să învețe cum să construiască un text. O 
poveste cu tema Eroul meu îi ajută pe elevi să caute modele de persoane care au realizări însemnate, au 
inventat ceva, au schimbat pozitiv comunitatea în care trăiesc sau viața de zi cu zi a tuturor ori, pur și 
simplu, sunt persoane obișnuite care oferă lecții de viață impresionante.

Obiective: a. să utilizeze tehnici de scriere care să dezvolte creativitatea; b. să conștientizeze rolul unui 
erou care poate fi model în viața lor.

Timp: 90 de minute, dacă atelierul se desfășoară „față în față” sau două sesiuni sincron de 30 de 
minute la primară/90 de minute la gimnaziu și liceu pentru activitățile 1-4. Atelierul poate continua 
la cei mici cu încă trei sesiuni video în care învață să folosească aplicația CHATTER PIX KIDS și își 
pregătesc pentru tehnoredactare „cărticica” cu poveștile lor.  
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f. evidențiați subtemele folosind culori primare;
g. pe mǎsurǎ ce construiți harta, fiți consecvent în modul de reprezentare a conexiunilor și a 

formelor. 
h. Incurajați copiii sǎ explice anume ce reprezintǎ fiecare element. Explicați-le că hǎrțile 

mnemotehnice pot fi îmbogǎțite ulterior. O idee bunǎ este sǎ deseneze o hartǎ a dorințelor/
aspirațiilor personale ale eroului. 

Activitatea 3: EXERCIȚIU DE SCRIERE DIRIJATĂ A UNUI TEXT NARATIV
Scrierea dirijată a poveștilor se bazează pe datele adunate în harta mentală și în exercițiul 

de scriere liberă. Pornind de la aceste informații am anunțat copiii că urmează să scrie o 
poveste în șapte pași. Pentru fiecare pas eu voi spune/scrie o idee pe care ei vor trebui să o 
dezvolte, adăugând detalii, pentru a crea astfel o poveste din bucăți.

Pasul 1: Dimineața,……………….(nume) își ia rucsacul și pornește spre școală (adaugă 
detalii)..........

Pasul 2: La semafor se întâlnește cu …………. (numele eroului ales) și ................ (adaugă 
detalii).

Pasul 3: El/eroul îi atinge rucsacul și ……...... (adaugă detalii)
Pasul 4: …………… ajunge cu întârziere la școală ...................................... (adaugă detalii)
Pasul 5: Când deschide rucsacul ……………. (adaugă detalii)
Pasul 6: Orele se termină și……….... (adaugă detalii)
Pasul 7: La întoarcere, la semafor se întâlnește din nou cu …….....(eroul) ............ (adaugă 

detalii)

Activitatea 4. REVIZUIRE ȘI PREZENTARE
Am lăsat timp pentru ca fiecare copil să-și poată citi si revizui povestea pe care apoi 

urmează să o prezinte.

III. LA SFÂRȘIT. Realizarea unui video cu aplicația Chatter Pix Kids 
Aplicația Chatter Pix Kids se descarcă gratuit din AppStore (pentru iOS) sau Google Play. 

Urmând indicațiile de mai jos, creați împreună cu elevii dvs. un personaj și treceți-l prin 
pașii aplicației. 

În funcție de modalitățile pe care le folosiți pentru a comunica online cu elevii 
dumneavoastră, aceștia vă pot transmite înregistrarea pe mai multe canale (whatsapp, 
chatul de Facebook, e-mail). 

Pentru a utiliza aplicația Chatter Pix Kids parcurgeți pașii:
1. intrați în aplicație și din ecranul principal selectați „take foto”.
2. încadrați în pătratul negru desenele/personajele/imaginile cărora doriți să le dați voce și apăsați 

butonul galben cu simbolul aparat foto.
3. trasați o linie pe ecran în locul unde ar fi gura elementului fotografiat, după care veți observa că 

butonul cu simbolul unui microfon va deveni activ și de culoare roșie.
4. apăsați butonul cu simbolul microfon și așteptați trei secunde, indicate pe ecran, pentru a vă 

înregistra vocea, mai exact ceea ce doriți să spună personajul; durata maximă de înregistrare este 
de 30 de secunde.

5. ascultați apăsând butonul verde Play sau înregistrați din nou apăsând butonul roșu. Dacă 
sunteți mulțumiți de înregistrare apăsați butonul portocaliu din dreapta sus pe care scrie Next.

6. în acest pas puteți adăuga filtre imaginii (în Filter), diverse imagini (în Stickers), rame (în 
Frame) sau texte. Apoi apăsați Next.

7. ascultați apăsând butonul verde. Video-ul va fi deja salvat în Galeria aplicației și îl puteți vedea 
apăsând butonul Gallery.

8. salvați creația în telefon pentru a o putea posta sau trimite mai departe. Apăsați butonul din 
dreapta butonului verde, cel cu simbolul unui telefon căruia i se suprapune o săgeată.

Marinela Scripcariu este profesoară pentru 
învățământul primar la Liceul ELF din Cluj.
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