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Motto: ,,Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba 

lumea.’’(Nelson Mandela) 

 

  Demersul instructiv – educativ trebuie înțeles în ansamblul lui, nu numai prin metode, 

aplicații pe diferite tipuri de texte, evaluări, ci trebuie reinventat în permanență, adaptat la noi 

conținuturi și în funcție și de preferințele, ,,deschiderea’’ pe care o are copilul pentru un anumit 

subiect. Strategiile didactice cele mai eficiente sunt acelea în care elevul descoperă cine este, 

interacționând într-un mod cât mai divers cu textul, realizându-se conexiuni interdisciplinarecu alte 

discipline care să-i ofere o viziune integratoare asupra lumii, asupra lui însuși ca ființă. 

Activitatea remedială la disciplina Limba și Literatura Română din cadrul proiectului ROSE 

s-a cuantificat la Liceul Tehnologic Nr.2 printr-o serie de competențe, care se regăsesc în programa 

pentru examenul de bacalaureat. De altfel, evaluarea inițială a demonstrat necesitatea aplicabilității 

de metode interactive, activ-participative, prin care elevii au învățat dezvoltarea gândirii 

critice,interpretarea unui text prin multiliterație, argumentarea unei opinii pe o temă dată. 

Diversitatea metodelor de lucru a impulsionat elevii să participe la activități derulate la nivel 

național, susținute de ANPRO (ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A PROFESORILOR DE LIMBA ȘI 

LITERATURA ROMÂNĂ), în proiectul Lecturiada. Istoria unui posibil viitor 2021, în mai multe 

etape: o primă participare a avut loc în cadrul activității Lecturi paralele, ce-a de-a doua activitate s-

a desfășurat sub denumirea ,,MĂRȚIȘOARE - CĂRȚIȘOARE CU SCRISOARE; a treia activitate 

a fost dedicată Zilei Internaționale a Poeziei, iar ultima activitate a surprins Ziua Internațională a 

Cărții.  

           În plus, activitățile au fost gândite în principal ca tip de activități remediale, care să vină în 

sprijinul elevului, pentru a-și îmbunătăți cunoștințele la disciplina Limba și LiteraturaRomână, 

având ca principale obiective, includerea învățării în categoria ,, A ÎNVĂȚA CU SENS, PENTRU 

VIITOR, A ÎNVĂȚA CUM SĂ ÎNVEȚI’’, precum și promovarea cu brio a viitoarelor examene, 

examenul de bacalaureat.  

OBIECTIVELE întâlnirilor în contextul activităților didactice au fost creionate astfel încât elevii să 

răspundă cu succes sarcinilor de lucru. Învățăceii participanți au fost invitați:  

• Să selecteze informația;  

• Să argumenteze propria viziune asupra textului;  



• Să utilizeze aplicații digitale;  

• Să realizeze conexiuni între texte diferite pornind de la o temă comună;  

• Să interpreteze pe paliere diferite o temă comună, folosind mai multe oglinzi (pluriperspectivismul 

asupra unei teme);  

• Să integreze sistemului personal de valori ideea de artă literară.  

  O să redau un scurt pasaj dintr-o emoție autentică, exprimată într-un frumos eseu despreo 

carte citită, despre lectură, un răspuns al unui elev la cine este el în raport cu lectura: ,,Ce este o 

carte? O carte este o poveste magică de fiecare dată, un personaj, un finalmoral adesea, o călătorie 

înspre noi înșine, transformare clară, speranță , certitudine,emoție, trăire intensă.  

 La ce bun să citim? Pentru a ,,dansa" neîntrerupt în lumi posibile, fict ive, pentru a ne putea construi 

propriul univers…’’.  

  S-a înțeles că, întotdeauna provocările literare în context actual pot avea ca rezultat o 

imagine de ansamblu integratoare a disciplinei, elevii fiind antrenați să selecteze informația, să 

dezvolte argumente, să realizeze recenzii de carte, să utilizeze aplicații digitale, să structureze 

conținuturi, să învețe cum să învețe, cum să fie pregătiți pentru a A DA UN SENS vieții.  

Diversitatea în a dezbate un anumit subiect, pornește de la cât de ,,vii’’ ne simțim în raport cu ceea 

ce ne oferă rutina. Există metode diferite de lucru la clasă, trebuie doar să vreisă devii un altul, căci 

inspirația există.  

În anul școlar 2020-2021, Lecturiada ne-a atras printr-o tematică diversă, care să provoace 

deopotrivă profesori și elevi la acel plus de originalitate, care să ne atragă atenția asupra faptului că, 

programele școlare la disciplina Limba și Literatura Română ar trebui reformate, în așa fel încât 

elevii să poată fi pregătiți pentru dezbateri, gândire critică și creativă, cum să fie ei înșiși ca oameni. 

O să spicuiesc din activitățile Liceului Tehnologic  Nr.2, Tg-Jiu, participant la activitățile  

Lecturiadei, care au debutat în luna cu o invitație originală. Sarcinile de lucru formulate în cadrul 

proiectului au fost originale: simboluri ale apei în poezie vs. mitologie am explorat cu elevii claselor 

IX A si X. 

Cum s- a desfășurat?Am lecturat texte, am discutat in marginea simbolurilor, am interpretat 

imagini, tablouri, culori,am realizat conexiuni cu texte lirice.  

Ce am înțeles? Nevoia oamenilor de a se regăsi în mituri, legende nevoia de a explora, de a 

călători, de a ne imagina, de a porni în căutarea perfecțiunii; a fi creativi.  

Ca punct de plecare am răsfoit:  

- simbolul apei- mitologia greacă și romană- nimfe, creaturi fabuloase;  

- mitologia nordică- giganții;  

- mitologia scoțiană- Monstrul din Loch Ness- curiozități; zeii si zeițele apelor;  

- apa- element al genezei- nașterea Afroditei; - apa- element al învierii- ,,Povestea lui Harap-Alb";  



- apa- element al nemuririi- mitul lui Ahile ; - apa- element al distrugerii- mitul potopului, al lui 

Noe; - apa- element al metamorfozei- mitul lui Narcis.  

Texte lirice- selecții- Noapte de vară, de G.Coșbuc; Oltul, de O.Goga; Lacustră, deG.Bacovia; 

Luceafărul, de M.Eminescu- simbolul apei în creații lirice.  

Am propus un material cu titlul ,, Albastrul- Perspective literare, psihologice, etimologice- 

lentile diferite în descifrarea, interpretarea unui text".  

Cum am realizat demersul? Am realizat sub forma PowerPoint, adevărate provocări șiinvitații la 

lectură, precum și creativitate. Am oferit indicii și am așteptat feedback creativ.  

1. Am pornit de la un periplu în Psihologia Culorilor - albastrul- cea mai îndrăgită 

culoare...temperament.  

2. Am menționat Expresii care conțin cuvântul Albastru.  

3. Am descoperit ,,nuanțe " ale cuvântului Albastru în latină, heraldica, rusă, japoneză, thailandeză, 

coreeană.  

4. Am propus ca SARCINĂ DE LUCRU: ,,Te invit într-o călătorie în care să explorezi lumi 

necunoscute, să imaginezi destine, să împletești fire epice, să creezi, să fii romancier/ă. Alege titlul 

și indiciul care te ,,provoacă " și realizează fragmente epice,  

pornind de la titlul care ți se potrivește. ,,TRANSCRIE " mai apoi întâmplările personajelor tale 

într- o hartă mentală. Privește cu atenție coperta care te poate inspira".  

- 7 Cărți cu titlu albastru: Albastrul din miez de noapte, de Simone Van der Vlugt; Albastrul pur, de 

Tracy Chevalier; Fata cu palton albastru, de Monica Hesse; Fetița cu ochi albaștri, de Michel Bussi; 

Gauguin în orașul albastru, de Jean- Luc Bannalec ; Jurnalul albastru, de James Kevin;13 plicuri 

albastre, de Maureen Johnson.  

- 7 Cărți-coperte albastre : 1. Origini, de Dan Brown; 2.Din nou în Marsilia, de Petre Mayle;  

3.Belgravia, de Julian Fellowes; 4.Fata cu cercel de perlă, de Tracy Chevalier; 5.Furtul rubinului 

regal, de Agatha Christie; 6.Cum să oprești timpul, de Matt Haig; 7.Darul lui Serafim, de Simona 

Antonescu.  

Întâlnirea a stat sub semnul altor provocări, mai ales că elevii au fost încântați de activități 

fel de fel. În urma periplului mitologic sau în universuri albastre de cuvinte, culori, de oameni – 

cărți, iată că am poposit în a căuta în și printre lecturi, dar nu oricum, ci după un anumit algoritm. 

La noi, tema zilei ,,a sunat’’ așa:  

,, Îți propun să începi prin a face liste de cărți, 4 liste în care să urmărești:  

- o listă a cărților pe care le-ai citit;  

- o listă a cărților pe care ai vrea să le citești;  

- o listă a cărților a căror copertă te-a atras;  

- o listă a cărților fie având coperte roșii, fie albastre-care dintre culori predomină;  



Realizează apoi o hartă mentală a subiectului cărții preferate folosind Power Point, colajul, desene, 

fotografii.  

De altfel, elevilor implicați în proiectul ROSE li s-a propus să dea curs invitației literare 

lansată în cadru oficial prin Proiectul Național al Lecturiadei, alături de care am mai participat la 

activități inovative.De data aceasta, proiectul intitulat MĂRȚIȘOARE_CĂRȚIȘOARE a pornit de 

la ideea reluată în fiecare an de Lecturiada, o tradiție de 8 ani de zile, însă Mărțișoarele/Cărțișoare 

cu scrisoare s-au adaptat în 2021 la situația actuală. Dăruirea cărțișoarelor unor personaje din cărți 

s-a dovedit o idee bună. Ineditul și provocarea a venit din faptul că, aceia care dăruiau, trebuia să 

facă un exercițiu de reflecție asupra propriilor preferințe sau asupra lor înșiși. În plus, exercițiul era 

legat și de provocarea de a redacta un text, o scrisoare, aducând cu sine și recapitularea convențiilor 

unui asemenea tip de text. Un alt exercițiu important era legat și de a recapitula caracterizarea unui 

personaj. Activitatea s-a concretizat și în exercițiul legat de realizarea recenziei unei cărți.  

Primăvara ne-a adus mărțișoare pe care le-am transformat în cărțișoare pentru a le oferi celor care 

iubesc lumea cărților.  

 Cum am gândit activitatea?  

În faza de EVOCARE am realizat o incursiune în semnificația mărțișorului din punct 

devedere mitologic, popular - autohton , dar și la popoarele lumii. Am amintit apoi de,,mărțișorul’’ 

literar al lui Tudor Arghezi, am citit versuri ,,sugubețe’’, incantații magice și am purces pe drumul 

REALIZĂRII SENSULUI activității noastre. Punctul de reper pentruun atelier de scriere creativă l-

a reprezentat legenda Babei Dochia.  

Sarcină de lucru a constituit-o incipitul legendar:  

,, A fost cândva o babă care avea o noră, pe care a trimis-o pe timp de iarnă la râu să spelelâna: să o 

facă dacă era neagră, albă din spălat. Pe noră a ajutat-o însă fie Dumnezeu,Sf.Petru. Realizarea 

muncii o dace pe babă să creadă că a venit primăvara. Îşi pune 12 cojoace de blană şi urcă împreună 

cu oile la munte. Acolo fie îi este prea cald, fie prea frig și se dezbracă de cojoace. Vine însă 

înghețul și baba se face sloi, care se transformă înstană de piatră.’’  

Cerințe : pornind de la mini-povestea de mai sus, preschimbați în mod creativ cursul acesteia, 

intervenind în câteva puncte – cheie :  

1. Cine a ajutat-o pe nora babei, de ce, cum, când, ce element magic a ajutat-o pe fată.  

Rescrieți textul în 100 de cuvinte.  

2. Ce se întâmplă cu baba după ce urcă la munte? Cu cine se întâlnește pe drum, cediscută, ce 

tovarăș o însoțește, de la cine și ce obiect magic primește, ce vede când ajunge,unde pleacă apoi. 

Rescrieți textul în 150 de cuvinte.  

3. De ce se transformă baba ? Cine o pedepsește și din ce motiv? O salvează cineva?  

Cine este salvatorul și ce se întâmplă apoi cu baba, nora și semnificația mărțișorului.  



Rescrieți textul în 100 de cuvinte.  

4. Formulează o concluzie cu final moralizator asupra celor imaginate pe baza cerințelor de mai sus. 

Asociază morala ta cu un proverb învățat și menționează ce ai înțeles ca cititor după cele narate.  

În cea de-a doua oră dedicată Mărțisorului literar am poposit asupra personajului căruia am dorit să-

i scriem o scrisoare-mărțișor. Am analizat motivele pentru care am putea recomanda o carte sau alta 

acestor personaje: ,,Mărțișoare dedicate personajelor preferate’’ și ,,Mărțișoare cu scrisoare 

PENTRU SCRIITORI ȘI SCRIITOARE”. Pentru Ziua Internațională a POEZIEI, activitatea s-a 

orientat în principal către PICTOPOEZIE. Am creat caligrame, acrostih, s-au realizat colaje. Am 

convenit să aleagă fiecare versurile în care se regăsește, care ne îndeamnă să vibrăm într-un fel 

anume. Majoritatea au rezonat cu poeziile lui Mihai Eminescu. Am aruncat o ocheadă și înspre 

Octavian Paler, ne-am abandonat chemării poeziei lui Lucian Blaga, am fost poate melancolici 

alături de George Bacovia, am interpretat în stil personal amintirea, iubirea, am fost când ,,de gheață 

și de foc’’ sau în căutarea poveștii. Iubind poveștile, ceea ce se țese în jurul lor, am scris o 

poveste…POVESTEA noastră, de Ziua Poeziei.  

Competențele care se formează elevului sunt legate de a ÎNVĂȚA CUM SĂ ÎNVEȚE CU 

SENS, conceptul de LEARNING BY DOING.întotdeauna provocările literare în context actual, pot 

avea ca rezultat o imagine de ansamblu integratoare a disciplinei, elevii fiind antrenați să selecteze 

informația, să dezvolte argumente, să realizeze recenzii de carte, să utilizeze aplicații digitale, să 

structureze conținuturi, SĂ ÎNVEȚE CUM SĂ ÎNVEȚE. 

 

 

 

 

 

 

 

 


