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Pledoarie pentru o experiență Erasmus+

Anca VOINEAG
Inspector programe educaţionale şi informatică
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu

1

În ultimii 22 de ani, educaţia permanentă a devenit
la nivel global o prioritate a sistemelor de învăţământ. Chiar
dacă educaţia de bază este esenţială, învăţarea continuă
şi învăţarea nonformală reprezintă căi de dezvoltare
personală care contribuie la achiziţia de noi cunoştinţe sau
la optimizarea unor abilităţi individuale. Programul Eras-
mus+ oferă persoanelor de orice vârstă posibilitatea de a
se perfecţiona în domeniul de specialitate, dar nu numai.
Programul oferă șanse tuturor celor care lucrează în
educaţie să cunoască, să experimenteze, să se dezvolte
cultural. Schimburile de bune practici reprezintă o şansă de
a învăţa şi de a pune în aplicare în cadrul instiuţiei de
educaţie metode, tehnici, programe, politici care să
îmbunătăţească actul educaţional. În cadrul seminariilor de
informare/promovare/diseminare a diferitelor acţiuni Eras-
mus+, organizate la nivelul judeţului Sibiu, beneficiari ai pro-
gramului au împărtăşit din experienţa acumulată, au
transmis plus valoarea dobândită, care nu este legată numai
de formarea continuă, ci şi de relaţionare, socializare, co-
municare într-o limbă de circulaţie internaţională şi, nu în ul-
timul rând, de realizarea unor relaţii de prietenie între
persoane din ţări diferite, dar cu preocupări comune. Una
dintre prioritățile Comisiei Europene în cadrul politicii de co-
eziune în perioada 2021-2027 pentru educație presupune
dezvoltare inteligentă, sustenabilă, durabilă, favorabilă in-
cluziunii sociale. Acestea se asigură și prin optimizarea
calităţii managementului în educație, transfer de cunoştinţe,
deschidere a sistemelor de învăţământ, prin instituirea unor
cadre naţionale de calificare, lingvistice ș.a, cu ţintă spre in-
tegrarea tinerilor pe piața muncii.

Una din experiențele Erasmus pe care le-am con-
siderat o plus valoare atât din punct de vedere educational,
dar și professional a fost identificarea unor noi dimensiuni
a echității în educație, în colaborare cu parteneri, experți în
domeniul educației din instituții de învățământ superior, min-
istere și inspectorate școlare reprezentative din Anglia, Bel-
gia, Italia, România, Spania.

Prin punerea în practică a experienței profesionale
a membrilor echipei proiectului strategic inovativ (2017-1-

ES01-KA201) cu titlul „Supporting Opportunity in Schools:
Promoting Educational Equity” („Susținerea oportunității în
școli: promovarea echității educaționale”)  și elaboarea unor
instrumente adecvate și eficiente, am dorit să conștientizăm
factorii de decizie implicați în educație cu privire la faptul că
echitatea în educație poate fi evaluată și îmbunătățită ulte-
rior, dacă este cazul.

Pornind de la aceste considerente, la baza
implementării acestui proiect au stat analize la nivel național
privind stadiul evaluării echității și exemple de bună practică
privind aplicarea echității, în școli din Belgia, Marea Britanie,
Italia, România și Spania. În acest context, în baza bibli-
ografiei existente și a exemplelor de bună practică, am con-
turat o nouă definiție a echității în educație și anume:

Echitatea în educaţie este dreptul la un sistem
educaţional corect şi incluziv, care să asigure accesul la o
educaţie de înaltă calitate şi să ofere oportunităţi pentru
învăţarea personalizată, dezvoltarea personală şi socială.

Cele 6 dimensiuni care compun echitatea în
educație sunt:

1. Incluziunea
2. Educația corectă
3. Oportunitatea 
4. Dezvoltarea personală și socială
5. Învățarea personalizată
6. Acces

Incluziunea se referă la elevii cu CES (elevi cu
cerințe educaționale speciale, elevi supradotați), elevii SES
(elevi dezvantajați socio-economic) sau la cei care sunt nou-
veniți într-o unitate de învățământ. O școală incluzivă
răspunde nevoilor elevilor în toate domeniile vieții școlare.
Personalul școlii trebuie să fie capabil să facă față acestor
nevoi prin educație personalizată, sprijin suplimentar și
resurse care să asigure bunăstarea, realizarea și dez-
voltarea aspirațiilor elevului. Această dimensiune cuprinde
următoarele subdimensiuni: elevii cu CES, elevii SES, etnia,
genul și - nu în ultimul rând - aspectele interculturale.
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Educația corectă garantează dreptul universal al
fiecărui copil de a-și atinge cel mai înalt potențial individual.
Subdimensiunile identificate sunt: dreptul la educație,
politica școlii, granturile și managementul financiar al școlii,
implicare în viața școlii.

Oportunitatea în educație este posibilitatea ca
elevii să se dezvolte pentru a atinge potențialul lor maxim,
atât în plan personal cât și social, dispunând de o gamă
largă de șanse. În acest context, s-au identificat următoarele
subdimensiuni: activitățile suport, mediul școlar, proiectele
școlare și activitățile extracurriculare.

Dezvoltarea personală și socială este procesul
prin care fiecare elev trebuie să își atingă propriile obiective
prin activități care să îi sporească bunăstarea și încrederea
în sine. Această dimensiune cuprinde următoarele
subdimensiuni: așteptările elevilor, bunăstarea elevilor,
învățarea continuă, abilitățile sociale și emoționale.

Învățarea personalizată este un proces ce ține
cont de contextul în care se află elevul (inclusiv
caracteristicile personale, statutul social și zestrea culturală)
pentru a progresa optim din punctul de vedere al abilităților
și dezvoltării personale. Aceasta se bazează pe aspecte
metodologice, aspecte organizaționale și flexibilitatea
curriculumului.

Accesul este dreptul la educație de înaltă calitate,
care oferă o varietate de oportunități de învățare pentru a
sprijini/susține obținerea realizărilor academice și abilitățillor
socio-emoționale necesare pentru ca elevul să se integreze
societății moderne. În acest sens, subdimensiunile care
definesc noțiunea sunt: calitatea ridicată a educației,
calitatea ridicată a predării, abandon/absenteism, accesul
la resurse.

Comunicarea optimă și profesionalismul în cadrul
acestui proiect au dus la elaborarea unor instrumente
eficiente de autoevaluare a echității într-o școală, respectiv
cadrul de evaluare, cu 4 nivele, indicatorii asociați acestor
nivele și, nu în ultimul rând, cursul de formare pentru factorii
de decizie din sistemul de educație preuniversitar, curs on-
line, modern, flexibil ușor de parcurs, digital.

Am învățat că împărtășirea experienței și
cunoștințelor într-o echipă ce dorește calitate și excelență
în educație poate contribui la optimizarea mediului de
învățare, poate motiva elevul și, mai ales, poate transforma
școala, într-o școală prietenoasă, deschisă tuturor. Portalul
proiectului:
http://euschoolequity.org/WebProject/outputs.html
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Proiect Erasmus+ la Liceul de Artă Sibiu
Serfozo Anca Ioana
Profesor coordonator Proiect Erasmus+ AR.AC.N.E.
Liceul de Artă Sibiu

Proiectul Erasmus+ Art Achieves New Europe-
AR.AC.N.E. are ca principal obiectiv reaprinderea sentimen-
tului de apartenență la o familie europeană comună şi pune
în evidenţă faptul că moştenirea culturală europeană este
o resursă pentru Europa. Coordonat de Liceul I.I.S.S. „E.
Giannelli” din Italia, orașul Parabita şi Şcolile de artă
partenere din Europa: Estonia, Cehia, Turcia și România,
proiectul AR.AC.N.E. evidențiază Artele vizuale, care, cu
prețioasele lor particularități naționale, reprezintă tema
centrală.

Obiectivele acestui proiect sunt: 
• Promovarea în rândul elevilor a valorilor

Educaţionale şi Sociale ale Moştenirii Culturale Europene.
• Dezvoltarea aptitudinilor lingvistice, promovarea

dialogului intercultural şi consolidarea identităţii Europene.
• Partciparea activă a elevilor în cadrul unor

experienţe interculturale.
• Implementarea unor metode de predare inovative

care includ activităţi formale şi nonformale.

Fiecare țară care găzduiește o mobilitate propune
o temă specifică de creație artistică care implică: workshop-
uri de creație plastică, prezentarea sistemului național de
educație, prezentarea contextului social, cultural și
educațional al școlii, vizitarea muzeelor de artă din oraș, viz-
itarea atelierelor meșteșugărești locale sau vizitarea galeri-
ilor de artă. 

Activitățile artistice propuse:
• Estonia: ”Aniversarea Estoniei”- păstrarea culturii

într-o societate digitalizată
• Cehia: Frantisek Kupka și creația lui artistică
• Turcia: Să împărtășim Moștenirea culturală
• România: Tradiție și Spiritualitate în Europa

• Italia: Artă și moștenire culturală în Salento
Activitățile propuse au urmărit punctual:
• Workshopuri: fiecare țară prezintă în cadrul

mobilităților creații artistice realizate special pentru proiect.

Acestea sunt documentate foto-video pentru evidențierea
etapelor procesului de creație.

• Vizitarea centrului istoric al orașului.
• Vizitarea muzeelor din oraș.
• Vizitarea atelierelor de artă și meșteșug specifice

fiecărei țări.
• Vizitarea unui alt oraș, relevant din punct de

vedere cultural-artistic, decât cel care găzduiește mobili-
tatea.

• Educație între elevi: elevii care cazează tinerii
participanți la mobilitate îi învață pe aceștia cuvinte în  limba
țării gazdă.

• Galerie de Artă permanentă: pentru strângerea
obiectelor  sau a lucrărilor de artă realizate în cadrul proiec-
tului, cât și a celor realizate de către fiecare școală în parte
în intervalul dintre mobilități.

Mobilitatea din România, găzduită de Liceul de Artă
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Din anul școlar 2018-2019, Școala Gimnazială Avrig
este implicată într-un important proiect european, de a cărui
implementare se leagă speranţe pentru ameliorarea unor
probleme complexe şi deosebit de sensibile cu care se
confruntă.

Proiectul “Practici europene în vederea reducerii
abandonului și a integrării elevilor cu cerințe educaționale
speciale“ (număr de referință 018-1-RO01-KA101-047590)
- Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare, are
un grant de 14.070 euro și o durată de 2 ani, iar perioada
de desfăşurare a activităţilor este cuprinsă între 1 septem-
brie 2018 şi 31 august 2020.

Primul curs, “Identifying Barriers to Learning – A

Special Educational Needs (SEN) Masterclass Course”
(Praga, Cehia) a totalizat 30 de ore și a avut ca obiectiv prin-
cipal înțelegerea dificultăților de învățare cu care se
confruntă copiii și exersarea unor metode și procedee pentru
a facilita integrarea copiilor cu cerințe educative speciale în
colectivul clasei. La acest curs au participat Olivia Laura
Crișan (director), Felicia Chistol (profesor în învățământul
primar), Ileana Buta (profesor de sprijin), pentru a se famil-
iariza cu criteriile de identificare a problemelor de învățare,
în scopul adaptării curriculumului la dificultățile specifice
fiecărui elev. La nivel european, aproximativ unul din șapte
copii de vârstă școlară are dificultăți de învățare. Lucrurile
nu stau diferit nici în România. 

Sibiu, cu tema ”Tradiție și spiritualitate în Europa”, s-a
desfășurat în luna februarie 2020. Activitățile desfășurate au
avut ca principală sursă de inspirație pentru creațiile artistice
Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA (Muzeul în
aer liber din Dumbrava Sibiului), care păstrază vie
moștenirea spirituală a României în cadrul mai larg al
moșteniri culturale europene.

Vizitele realizate la Muzeul Civilizației Populare
Tradiționale ASTRA, Muzeul Național Brukenthal - Galeria
de artă Românească, centrul istoric din Sibiu, centrul istoric
și muzeele din Alba Iulia au reprezentat prețioase surse de
documentare și inspirație pentru workshopurile desfășurate
în incinta Liceului de Artă Sibiu – serigrafie pe pânză, tehnică
mixtă/colaj și pictură pe pânză, mărțișoare din lut pictate și
pictură tradițională pe vase de ceramică. Pentru evidențierea
specificului învățămantului preuniversitar de artă din Româ-

nia au fost organizate două expoziții de grafică, realizate de
elevii claselor a XI-a și a XII-a, vernisate în incinta Liceului
de Artă Sibiu și în incinta Bibliotecii Astra Sibiu.

În urma experiențelor acumulate în cadrul întâlnirilor
din cadrul proiectului Erasmus+ AR.AC.N.E., elevii Liceului
de Artă din Sibiu au creat o bază de date digitală cu imagini,
sub forma unui ghid cultural, sursă permanentă de docu-
mentare pentru creații artistice originale. Au experimentat
tehnici de predare inovative care au vizat, în mod deosebit,
stimularea creativității, urmând ca la finalul proiectului
creațiile elevilor să facă parte dintr-o Galerie de Artă virtuală,
deschisă publicului larg.

Proiectul Erasmus+ AR.AC.N.E., început în anul
2018 se va finaliza în anul 2021 cu ultima mobilitate găzduită
de țara coordonatoare, Italia.

Reducerea abandonului școlar și integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale
– obiectivele primului proiect Erasmus + în care este implicată Şcoala Gimnazială Avrig
Indreica Ramona
Coordonator proiect Erasmus +
Profesor în învățământul primar,
Școala Gimnazială Avrig 
Rodean Iris Cristiana
Membru proiect - profesor limba engleză
Școala Gimnazială Avrig 



A înțelege nevoile educaționale speciale, a aprecia
cauzalitatea și caracteristicile cheie ale diferitelor dificultăți
specifice de învățare, a dezvolta o înțelegere a învățării și
a trăirii din perspectiva unui individ cu o necesitate
educațională specială, în special dislexia, dispraxia,
discalculia și ADD/ ADHD este o necesitate în condițiile în
care în unele clase există și câte 8 elevi cu CES. Se are în
vedere crearea unui mediu de învățare în care fiecare elev
să fie tratat astfel încât să se dezvolte la maximum de
potențial, chiar dacă are dificultăți de învățare.

Cel de-al doilea curs din cadrul proiectului, “How
an effective classroom management can lead to students
academic performances increase, to early school leaving
decrease and to a positive communication environment”
(Oslo, Norvegia), a fost organizat sub egida organizației
Eruditus Language School și reprezentat de doamna Felicia
Dimulescu, totalizând 42 de ore (19.08 - 26.08. 2019).
Obiectivele acestei mobilități au fost: dezvoltarea abilităţilor
de comunicare cu elevii care provin din familii din medii
defavorizate, însuşirea unor strategii didactice aplicabile atât
activităţilor curiculare cât şi celor extracurriculare, menite să
crească motivaţia pentru învăţare a elevilor, prin participarea
la ore, scăderea absenteismului şi a riscului de abandon
şcolar prematur. Profesorii participanti au fost Claudia Man
(director adjunct), Ramona Indreica (profesor în
învățământul primar) și Cristiana Rodean (profesor în
învățământul gimnazial). 

Sesiunile de lucru au conţinut aspecte teoretice
despre: relațiile profesor - elev, strategiile didactice folosite
în vederea combaterii comportamentelor negative, tehnici
de management educațional, stiluri de predare, intervențiile
profesorului din cadrul actului educațional: recompense

versus pedepse, platforma web 2.0, sistemul educațional
norvegian, învățarea interactivă prin folosirea internetului.
În cadrul cursului am vizionat și discutat pe baza unor filme
documentare și videoclipuri educaționale, am intrat în pielea
elevilor și a profesorilor în cadrul unor jocuri de rol, am vizitat
muzee unde am aplicat metoda “vânătoarea de comori”, am
învățat de la ceilalți profesori din alte țări prin schimb de
experiență și exemple de bună practică și am exersat
competențele de limba engleză.

Formatorii au promovat strategii didactice moderne,
interactive, bazate pe stimularea gândirii critice, activitatea
practică, implicând activ participanţii în predare şi oferind
multe exemple. Una dintre ţintele strategice din planul de
dezvoltare al şcolii este dobândirea de către cadrele
didactice a competenţelor necesare secolului XXI,
reducerea abandonului, integrarea elevilor cu CES, interes
pentru dezvoltarea personală şi învăţarea continuă. Astfel,
această mobilitate se suprapune perfect nevoilor şcolii,
urmând să dezvolte profesorilor competenţe necesare
predării inovative şi creative la clasă, pentru atragerea
acestora către şcoală, precum şi crearea unui mediu de
învăţare în care fiecare elev să fie tratat astfel încât să se
dezvolte la maximum de potenţial, chiar dacă are dificultăţi
de învăţare.

Impactul pozitiv al acestui proiect asupra
participanţilor se reflectă în dezvoltarea individuală a fiecărui
participant din punct de vedere profesional şi social, aspect
ce influenţează pozitiv activitatea instituţiei aplicante. În
cadrul acestui proiect, cadrele didactice au avut posibilitatea
de a face schimb de experienţă internaţională şi de a
coopera cu profesori din alte instituţii europene, cum ar fi
Cipru, Bulgaria, Spania, Norvegia. 
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Primele două mobilități ale proiectului Erasmus+
”Folklorica” 2019-2020
Gabriela Mirela Jugar 
Coordonatoarea proiectului Erasmus+ ”Folklorica” 2019-2021 
Liceul Teoretic ”Constantin Noica” Sibiu

Diseminarea proiectelor în care este implicat Liceul Teo-
retic ”Constantin Noica” Sibiu a fost întotdeauna o prioritate
pentru echipele de profesori și elevi. Astfel, pe 17 decemb-
brie 2019, la Casa Corpului Didactic Sibiu, coordonatoarea
proiectului Erasmus+ ”Folklorica” 2019-2021, doamnna
Gabriela Mirela Jugar a diseminat mobilitățile din Polonia și
România și activitățile locale ale proiectului desfășurate
până atunci în cadrul Cercului Pedagogic al învățătorilor
claselor a II-a din Sibiu și din zonă, activitate moderată de
doamna Diana Adina Bucuță, inspector pentru ciclul primar,
la care au fost aproximativ 80 de participanți. Aceasta a fost
întâlnirea planificată pentru primul semestru al anului școlar
2019-2020 și a fost organizată de Inspectoratul Școlar
Județean Sibiu.

Participanților la această întâlnire le-a fost descris
programul mobilității din Polonia, amintindu-se în detaliu
activitățile ce ne-au impresionat cel mai mult, printre care
sunt demn de amintit spectacolul de dansuri și cântece
poloneze de nuntă, pregătite și interpretate de cei mai mici
elevi ai școlii poloneze, jocul prin care elevii participanți au
ghicit simbolurile noastre naționale, întâlnirea cu primarul
din Nidzica, orașul gazdă, plantarea împreună a copacului
proiectului, învățarea unui dans local tradițional, vizitele doc-
umentare menite să cunoaștem cultura poloneză (la Muzeul
Etnografic, Castelul Regal, Muzeul de Turtă Dulce, Fabrica
de Lumânări și Săpun și Muzeul Național din Varșovia), ate-
lierele de pictură pe sticlă, lecţiile realizate la şcoală, ce au

reprezentat un mod bun de a compara sistemele de
învăţământ ale țărilor partenere, precum și atelierele de
ceramică.

Prin intermediul celei de-a doua prezentări Pow-
erPoint, învățătorii și invitații prezenți la această întâlnire au
avut prilejul de a afla modul în care s-a desfășurat mobili-
tatea din România, pe durata căreia mass-media locală și
Inspectoratul Școlar Județean Sibiu au fost alături de echipa
noastră de proiect. Mobilitatea Erasmus+ ”Folclorica” din
România s-a desfășurat sub genericul ”Tradiții folclorice
românești de la Sf. Andrei la Sf. Nicolae”. Am început mo-
bilitatea sărbătorind împreună Ziua Națională a României,
prin vizita făcută în orașul Marii Uniri, Alba Iulia, oaspeții
noștri din Polonia, Turcia, Spania, Cipru și Lituania fiind
impresionați de cetate, dar și de ospitalitatea românilor.

Prin spectacolele folclorice oferite la școală, le-am
prezentat obiceiurile transilvănene de Crăciun. Vizita
documentară la Jina i-a familiarizat pe oaspeți cu faptele is-
torice și legendele noastre folclorice. Atelierele de
confecționare a unor păpuși din linguri de lemn, îmbrăcate
de elevi în costumele naționale aparținând fiecărei țări
partenere și de creare a unor costume naționale din mate-
riale reciclabile s-au înscris în lungul șir de activități
desfășurate împreună cu partenerii proiectului Erasmus+.
Succesul acestei mobilități îl datorăm și părinților elevilor
noștri care ne-au sprijinit în pregătirea și derularea ei.
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Am fost întotdeauna de părere că orice experiență
trăită are darul de a ne forma ca oameni și de a ne pava
încet, dar sigur un drum frumos în viață. Cred că participa-
rea, în calitate de profesor, la o mobilitate Erasmus+
clădește o experiență profesională incredibilă, dar îți și
formează o personalitate puternică. Am participat la două
mobilități Erasmus+ în cei șase ani de carieră pedagogică.
Mă simt o norocosă pentru că am avut această șansă. 

Prima experiență a avut loc în Malta, în anul 2015,
la un curs de formare care se numește  “Language, Fun &
Games - Methodology for Primary Level”, furnizat de Insti-
tutul ETI, Malta. Ca profesoară de limba engleză am avut
posibilitatea de a învăța metode și activității educative noi
prin joc, de a exersa, de a aprofunda limba engleză și de a

coopera cu alți colegi de aceeași specializare.  De aseme-
nea, datorită acestei experiențe minunate am avut ocazia
să cunosc cadre didactice noi din diferite țări ale Europei,
precum Cipru, Bulgaria, Germania, Islanda sau Croația și
să facem schimb cultural cu această ocazie, având intenția
de a rămâne prieteni și de a colabora în viitor.

Cea de a doua experiență am avut-o în luna octom-
brie a anului 2019 în Tenerife, Spania, în cadrul programul
Erasmus+ KA1, care este încă în desfășurare, „Rezultate
mai bune pentru fiecare, un viitor mai bun pentru toți”,
câștigat de școala unde profesez, la cursul de formare “Dis-
cover the best apps and tools for e-learning, distance lear-
ning and web design”, furnizat de Istituto per la Formazione,
l’Occupazione e la Mobilità (IFOM), Bologna, Italia. Cursul
a fost foarte bine structurat, cu multe activități interactive,
iar trainerul a fost la înălțime. S-a pus accent pe digitalizarea
actului didactic, prin utilizarea unor aplicații (Kahoot, Menti-
meter, Magisto, Quizziz, Snapseed, Edmodo, Weebly, So-

crative,Ted Ed) care reprezintă una din cele mai bune
modalități de a atinge obiectivele didactice propuse și, în
același timp, de a crea un mediu pozitiv de învățare și cu
siguranță, distractiv. Informațiile dobândite m-au ajutat la op-
timizarea propriei activități, creșterea motivației și încrederii
în mine. În plus, am devenit mai deschisă către metode și
tehnici de predare/evaluare inovative, iar relația cu elevii mei

a devenit mai apropiată. Tot ceea ce am învățat în decursul
unei săptămâni petrecute la acest curs mi-a fost extrem de
folositor în lunile care au urmat, când, din cauza pandemiei,
am fost nevoiți să facem școala online de acasă. Totodată,
am pus la dispoziția colegilor materialele primite și am par-
ticipat la întâlniri de diseminare în cadrul Consiliului profe-
soral, în cadrul unor ședinte cu părinții și cu elevii școlii
pentru a le furniza informații cu privire la folosirea aplicaților
învățate pentru a-i ajuta la orele online.

Participarea la acest curs din cadrul programului
Erasmus+ a însemnat pentru mine îmbunătățirea
competențelor de comunicare și digitale, adoptarea unei ati-
tudini pozitive față de elevii cu dificultăți în învățare și cu risc
de abandon școlar, dobândirea unor abilități și competențe
utile pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ.

Am avut bucuria de a cunoaște profesori din șase
țări europene: Islanda, Bulgaria, Lituania, Germania, Italia,
Croația și de a împărtăși cu aceștia idei, exemple de bune
practici în ceea ce privește educația digitală, dar nu numai.
Acest curs mi-a oferit ocazia cunoașterii culturii și civilizației
spaniole, cunoașterea istoriei și culturii insulei și, de aseme-
nea, am luat contact cu arta culinară spaniolă.

Mulțumesc Uniunii Europene, Agenției Naționale și
doamnei profesoare coordonatoare din școala noastră pen-
tru aceste oportunități, care ne schimbă viața.

Erasmus+, o experiență de neuitat

Grovu Teodora-Elena
Profesoară de limba engleză
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Se spune că fotografia este arta de a comunica
mult mai ușor idei, sentimente, stări. Trebuie doar să fii pa-
sionat de subiectul pe care îl fotografiezi și atunci vei obține
un rezultat foarte bun, dacă nu, nu! Să fii pasionat de
subiect, de ceea ce faci! În calitate de profesor, m-am între-
bat de multe ori, cum să le stârnesc curiozitatea elevilor, la
ce mijloace de expresie plastică să apelez, mijloace care
să le fie atât accesibile, dar în același timp, plăcute. Și am
găsit, FOTOGRAFIA!

Așa am introdus în cadrul proiectului educative
„Festivalul culorilor – Dezvoltarea creativității și comunicării
prin artă”, concursul de fotografie ”Culorile naturii”, concurs
care, încă din 2017, de la prima ediție, a stârnit interesul
elevilor de la Colegiul Național ”Octavian Goga”, dar și de
la alte instituții școlare, bucurându-se de un real succes.

Am ales ca temă natura şi frumuseţile acesteia. Fo-
tografiile realizate de elevii din ciclul gimnazial şi liceal au
ilustrat natura surprinsă în diferite momente ale zilei sau el-
emente din natură, care se remarcau prin frumuseţe, ar-
monie, culoare şi formă.

Pandemia a făcut ca anul acesta, concursul să se
desfășoare online, toate fotografiile intrate în concurs fiind
postate pe site-ul colegiului, acordându-se și un premiu spe-
cial pentru cea mai populară fotografie.

În 24 noiembrie au fost publicate, pe site-ul colegiu-
lui, rezultatele concursului, lista cu elevii premiați, instituțiile
școlare și profesorii coordonatori, precum și fotografiile
câștigătoare. Au fost acordate diplome elevilor, iar profeso-
rilor coordonatori adeverinţe, acestea fiind trimise pe
adresele de e-mail. În cadrul unei întâlniri ce s-a desfășurat
în Google Meet, în 04.12.2020, la care au participat doamna
inspector de specialitate, profesor Bianca Florea, și profe-
sori din aria curriculară Arte, cu ocazia desfășurării Cercului
Pedagogic, am prezentat rezultatele concursului.

Tot online s-a desfășurat și concursul de creație
plastică/creație literară-poezie, ”Primăvara prin ochii copi-
ilor”, concurs care face parte din același proiect și care are
ca temă tot natura și frumusețile pe care ea ni le oferă.

Concursul s-a desfășurat pe secțiuni și pe cicluri
școlare, acordându-se premii și mențiuni elevilor, iar profe-
sorilor coordonatori adeverințe. A fost acordat un premiu

special pentru cea mai sugestivă lucrarea, aceasta fiind
aleasă prin numărul de voturi acordate pe o durată de o
săptămână. Voturile au fost acordate atât de elevi, profesori
cât și alte persoane care ne-au vizitat site-ul. 

Din păcate, o parte din activitățiile incluse în proiect
nu au mai putut avea loc. Amintesc aici vizita elevilor de la
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2, Sibiu, instituție
parteneră, și participarea lor la workshopul ,,Culorile
primăverii”, activitate în care elevii erau invitați în laboratorul
de chimie unde aveau loc experimente de laborator.

Dacă în alți ani coridoarele colegiului erau pline cu
mărțișoare și desene, iar elevii cântau și împărțeau
mărțișoare atât în școală, cât și în afara ei, în centrul istoric
al orașului, anul acesta, restricțiile impuse de pandemie ne-
au răpit această bucurie pe care o simțeam anual de 1 mar-
tie. Pentru a păstra cât de cât tradiția, am hotărât împreună
cu colega mea, doamna profesor Delia Nemeș, care și ea,
alături de mine este coordonatorul proiectului, să dăruim vir-
tual, pe platforma Outlook, un mărțișor realizat de unul dintre
elevii colegiului, reprezentând un ghiocel ca simbol al sosirii
primăverii. 

Prin lucrările, exponatele (mărțișoarele și felicitările,
decorațiunile) și poeziile trimise elevii au dat dovadă de
multă migală și creativitate, impresionându-ne atât pe noi
și, cu siguranță, pe mulți dintre aceia care ne-au vizitat site-
ul.

Cu ocazia Cercului Pedagogic pe aria curriculară
Arte, în cadrul unei întâlniri ce s-a desfășurat în Google
Meet, am prezentat rezultatele concursului. 

Cele două concursuri, concursul de fotografie ,,Cu-
lorile naturii” şi concursul de creaţie plastică / creaţie literară
- poezie, ,,Primăvara prin ochii copiilor” s-au bucurat și anul
acesta de succesul mult aşteptat. 

Echipa de proiect mulțumește, prin intermediul
meu, tuturor partenerilor pentru implicarea în acest proiect
şi sperăm la o colaborare la fel de frumoasă şi pe viitor.

Festivalul Culorilor – Dezvoltarea creativităţii şi comunicării
prin artă 
Carmen Mărculescu
Profesor de Educație plastică
Colegiul Național ,,Octavian Goga”, Sibiu
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Concursul de fotografie – ”Culorile naturii”:

Radu Bozan, clasa a IX-a
Colegiul Național ,,Octavian Goga”, Sibiu
”Învăluit în ceață”
Premiul I   

Anca Nicolae-Barbu, clasa a XII-a
Colegiul Național ,,Octavian Goga”, Sibiu
”Surori angelice” 
Premiul special

Concursul de creație plastică/creație literară-poezie
– ”Primăvara prin ochii copiilor”:

Ana Andreea Plopeanu, clasa a IX-a
Colegiul Național ,,Octavian Goga”, Sibiu
”Aripi de primăvară”         
Premiul I  

Denisa-Sofia Iuga, clasa a IX-a
Colegiul Național ,,Octavian Goga”, Sibiu
”Leagănul primăverii”
Premiul special
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Visul împlinit: dascăl român - profesor în Spania
Ilea Daniela Teodora
Profesor în învățământul primar
Școala Gimnazială Ocna Sibiului

Experiența inedită pe care am avut-o de-a
lungul a trei ani de zile în care am funcționat ca pro-
fesor de Limbă, cultură și civilizație românescă în
școlile de stat din Spania, Castellon de la Plana, m-a
determinat să scriu acest articol. Spre deosebire de sis-
temul românesc, sistemul spaniol este unul relaxant,
centrat pe formarea tânărului pentru viață, pe inte-
grarea lui pe piața muncii, în funcție de realele nevoi
ale societății. Cum am ajuns dascăl în Spania?

Inițiativa demnă de luat în considerare pentru
promovarea învățământului românesc a fost și este
proiectul internațional Limbă, Cultură Şi Civilizaţie
Românească, inițiat de către Ministerul Educației din
România și pus în practică de Institutul Limbii
Române din București în Spania, Italia, Belgia.
Proiectul e frumos și demn de luat în considerare: este
un curs opțional, gratuit, care se desfășoară în format
de 2 ore pe săptămână, pentru toate nivelurile de
învățământ: primar, gimnazial și liceal, în școlile de
stat spaniole, fiind predat de către învățători și profe-
sori români calificați, vorbitori de limbă spaniolă,
selectați riguros de reprezentanți ai Ministerului
Educației la Ambasada din Madrid. La absolvirea cur-
sului elevii primesc diplome elaborate de Ministerul
Educației din București, care echivalează cursurile
studiate în școlile din Spania cu cele corespondente
fiecărui nivel studiat din România. Toată lumea e
entuziasmată de proiectul care își propune predarea
unor cunoștinte gramaticale, de istorie, geografie și
cultură românescă, în scopul facilitării exprimării și
scrierii într-o limbă românească corectă, cunoașterea
tradițiilor și a obiceiurilor, formarea conștiinței pro-
priei identități naționale în contextul valorilor eu-
ropene.

Asigurarea calităţii actului educaţional (în-
tocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale,
parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor
şcolare, utilizarea de strategii activ-participative,
folosirea activităţii independente, diferenţiate, de
grup, utilizarea calculatorului în învățare), organizarea
de numeroase activităţi extracurriculare în scopul unei
conviețuiri plăcute, în armonie cu comunitatea
spaniolă, proiectarea activităţii didactice realizată prin
dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de
cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi tran-
scurriculare a conţinuturilor programelor şcolare

(limba română, istorie, geografie, artă, adaptarea cur-
riculumulului școlar pentru fiecare nivel la programa
de limbă, cultură și civilizație românească nu au fost
simple, toate demersurile au fost monitorizate,
ținându-se cont de faptul că majoritatea elevilor aveau
un nivel minim de cunoștințe în limba română. Colab-
orarea cu profesorii spanioli a fost deosebit de
benefică, a avut ca obiectiv central o mai temeinică
formare a elevilor mei, în activitățile de la clasă com-
pletându-ne reciproc. Eficientizarea demersului didac-
tic s-a realizat mai ales printr-o abordare
interdisciplinară și chiar transcurriculară, limbajul uti-
lizat fiind specific unor domenii conexe, frecvente
fiind paralelele între limba română și limba spaniolă,
între obiceiuri și traditii etc. 

Toate acestea au urmărit formarea și dez-
voltarea unor priceperi, deprinderi, aptitudini,
capacități care să motiveze elevii români în
conștientizarea identității naționale proprii, care să fa-
ciliteze integrarea culturală în spațiul european,
adaptarea la noul context social și cultural care să ducă
totodată la afirmarea tradițiilor, obiceiurilor și a limbii
române.

În perioada stagiului petrecut în străinătate
am desfăşurat o activitate deosebit de complexă,
structurată pe trei dimensiuni: una teoretică, de for-
mare culturală şi interculturală, limba și cultura
românescă reprezentând un patrimoniu cultural, is-
toric, artistic şi social care trebuie cunoscut şi protejat
din fragedă pruncie; o dimensiune practică –  pentru
că am avut posibilitatea de a lucra efectiv în ateliere
de lucru: atelierul de creaţie poetică, atelierul de arte
vizuale, în toate excursiile ghidate, expoziții de
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obiecte tradiționale, s-au realizat exerciţii practice de
cunoaştere nemijlocită, solicitându-se procese cogni-
tive ca: percepţia, memoria, imaginaţia, gândirea; o
dimensiune socio-culturală concretizată în programe
artistice, organizate cu elevii români cu prilejul di-
verselor evenimente, atât la Ambasada din Madrid, cât
și la Consulatul din Castellon de la Plana. 

Ca învăţător, am avut posibilitatea de a afla
modalităţi noi de abordare a aspectelor legate de
percepţia procesului educativ, inițierea și participarea
la atelierele creative, după model spaniol, mi-au per-
mis îmbogăţirea cu tehnici noi de învăţare, predarea
creativă, învăţarea multisenzorială, utilizarea calcula-
torului, învăţarea bazată pe sarcini de lucru, abordarea
interdisciplinară şi transdisciplinară în procesul de

predare-învăţare au constituit puncte de reper în deru-
larea cursului, pe care le-am valorificat în activitatea
mea la întoarcerea în țară.

Concluzia desprinsă se referă la necesitatea
orientării activităţii elevilor spre aplicaţii reale, prac-
tice, observarea atentă a tot ce ne înconjoară. M-a ghi-
dat mereu ideea că este deosebit de important ca noi,
acești formatori și modelatori de făpturi umane, să fim
ferm convinși că una dintre sarcinile noastre primor-
diale este să orientăm învățarea elevilor noștri, să o
canalizăm astfel încât ei să devină capabili să înfrunte
realitatea înconjurătoare cu spirit critic, creativ, con-
structiv, să-și dezvolte abilități ca: reflexia, analiza,
sinteza critică, inovația, creativitatea. Consider
indispensabilă nevoia de a atinge stadiul în care elevii
noștri găsesc plăcerea de a învăța, de a aplica
cunoștințele dobândite în diverse situații concrete din
viața cotidiană, de a elabora ei înșiși noi învățăminte
și concluzii, într-un cuvânt să dea un sens concret lu-
crurilor învățate. Acest curs pe care l-am susținut cu
pasiune și dăruire tipică unui dascăl român timp de trei
ani în Spania mi-a permis stabilirea nemijlocită a unor
relaţii interumane de prietenie şi colaborare cu colegi
de breaslă din alte ţări, oameni frumoși deschiși, cu
lumină în suflete, confruntarea competențelor profe-
sionale în plan european, lărgirea orizontului cultural,
prestigiul unei formări la nivel european.

Proiect educațional – Revelația artei la Școala Gimnazială Sascut – 
o secvență din proiect

Comorașu Aura
Profesor
Școala Gimnazialǎ Sascut, jud. Bacǎu

Argument
Misiunea educativă a literaturii, aceea de „artă a

cuvântului”, este unanim recunoscută datorită multiplelor ei
valenţe estetice, morale, intelectuale şi emoţionale.

În procesul de receptare a operei literare de către elevii
din gimnaziu, performanţele lor în comunicarea orală şi
scrisă, în înţelegerea şi asimilarea valorilor literare sunt
influenţate de modelul de lectură propus de profesor, deci
de calitatea actului critic efectuat de acesta în ipostaza de
mediator între operă şi elevii săi. Este necesar ca profesorul
să aibă capacitatea de a conduce elevii spre descoperirea
semnificaţiilor textelor studiate, a structurii şi valorii acestora,
a artei scriitorului pentru o mai bună receptare a textelor
studiate.

Profesorul este intermediarul între elevi şi scriitori, el
joacă un rol esenţial de iniţiere a elevilor în tainele lecturii. 

Studierea textului literar în clasele gimnaziale trebuie
să se realizeze printr-o manieră complexă, care prevede
atât comprehen¬siunea, receptarea, analiza, interpretarea
şi aprecierea celor citite, cât şi transferul achiziţiilor literar-
artistice şi lingvistic-comunicative în situaţii noi, desprinse
din viaţa de zi cu zi.

Cheia succesului într-o societate democratică este
capacitatea de a comunica, de a relaţiona cu semenii tăi. 

Activităţile extracurriculare sunt cu atât mai
recomandabile cu cât vârsta copiilor de preadolescenţă îi
face mai deschişi la nou şi la diversitate. Acum ei au
capacitatea maximă de atractivitate şi angajament în
activităţi ce le stimulează creativitatea.
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Tocmai această latură creativă a lor dorim să o
dezvoltăm într-un proiect educaţional,în parteneriat cu
Uniunea Scriitorilor Romani. Mai mult decât orice activităţi,
activităţile incluse în domeniul “educaţie estetică” (educaţie
plastică şi educaţie muzicală), constituie cadrul şi  mijlocul
cel mai generos de activare şi stimulare a potenţialului
creativ. Arta îl pregăteşte pe copil să trăiască în frumuseţe,
în armonie, să respecte frumosul şi să vibreze în faţa lui.

În acest sens, scopul educaţiei literar-artistice este să-i
înveţe pe elevi să se orienteze autonom în peisajul cultural
pe care-l reprezintă opera literară, să ştie a resemnifica
permanent faptele de cultură. Influenţa educativă a literaturii
se realizează prin imaginile artistice ale operei literare, prin
limbajul artistic, care, vehiculând idei şi sentimente, creează
şi atitudini adecvate faţă de valorile estetice. Literatura
artistică recreează realitatea în toată complexitatea ei, de
aceea profesorului de limba şi literatura română îi revine
rolul de a educa, de a forma elevul-cititor.

Rolul profesorului de limba şi literatura română
constă în apropierea elevului de faţetele estetice ale creaţiei
artistice, oricare ar fi modul lor de interpretare.

Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a recepta
valoarea artistică a unei opere literare solicită educarea
sensibilităţii literare, formarea gustului literar, însuşirea
spiritului critic etc., fapt posibil de realizat prin exersare în
baza textelor artistice.

Este foarte important faptul că literatura, în general,
şi textul artistic, în special, presupun o simbioză involuntară
între elementele componente ale artei, fie ele vizibile sau
doar sugerate. De asemenea, cultura literar-artistică a
elevilor poate fi realizată anume prin intermediul textului
artistic, unde se împletesc diferite genuri de artă, deoarece
(subliniem) arta produce frumosul, reflectând o anumită
realitate, conferind obiectelor formă; cultivă expresia, suscită
trăiri estetice etc.

Ajungem, aşadar, la concluzia că educaţia literară
temeinică presupune înţelegerea operei literare în
profunzimea ei atât sub raportul mesajului şi al conţinutului
de idei şi sentimente, al imaginii artistice, cât şi sub aspectul
valorilor artistice complexe, din care considerente este
necesar de a reda predării literaturii în şcoală orientarea pe
care o cere contextul preocupărilor moderne, inovative
pentru educaţia literar-artistică a elevilor.

Descrierea proiectului:

Grup țintă:
Beneficiari direcţi: elevi din clasele a VII-a A, a V-a, a VI-a A
și a VIII-a A

Beneficiari indirecţi: părinţii, școala, Uniunea Scriitorilor.

Resurse umane: 
- elevii claselor V-VIII; 
- profesori de specialitate;
- părinții copiilor;
- scriitori contemporani.
Resurse materiale:
-consumabile, albume, aparat de fotografiat, videoproiector,
machete, planşe, lucrări de specialitate, calculator etc.
Data: 23 noiembrie 2015
Metode: dezbaterea, conversația, demonstrația, explicația
etc.

Iniţiatorul proiectului:
Prof. Aura Comoraşu, Limba şi literatura română
Parteneri: 
• Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău
• Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău
• Centrul de Documentare şi Informare ”Gheorghe
Apostol”, Sascut
• Biblioteca Judeţeana „Costache Sturdza”, Bacău

Invitaţi: Scriitoarele Tincuţa Horonceanu Bernevic, membra
în Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău, având
ca invitați pe Viorica Băluţă şi Mirela Bălan.
Echipa de proiect: 
Coordonatorii de proiect: Prof. Comoraşu Aura

Director, Prof. Sandu Ionela
Cadre didactice implicate:
Dir. adj. - prof. Stanciu Carmen, Consilier educativ - prof.
Pârvan Anca, Responsabil comisie metodica - prof. Cerbu
Gabriela, prof. Tăbuscă Zînica, prof. Diaconu Alina,
Bibliotecar: Cruceanu Alina.

Scop
Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a recepta valoarea
artistică a unei opere literare, educând  sensibilitatea  literară
și formând gustul literar prin însuşirea unui spirit critic.

Obiective specifice:
• dezvoltarea  gustului pentru lectură; 
• conştientizarea valorii artei şi a manifestărilor ei
specifice în diverse medii culturale;
• conştientizarea rolului împletirii literaturii cu arta
plastică şi muzica în formarea lor ca oameni;
• dobândirea unor comportamente adecvate în
diverse situaţii;
• formarea unei atitudini corespunzătoare valorilor
umane;
• consolidarea cunoştinţelor despre poezia și proza
literară contemporană;
• însuşirea spiritului critic.

magister nr. 35 aprilie 2021 - septembrie 2021
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Activitate - Întȃlnire cu scriitori contemporani 

Rezultate așteptate:
- cu sprijinul cadrelor didactice şi a invitatilor, pe cât

posibil:
- implicare din partea elevilor şi responsabilitate

pentru fiecare temă stabilită; 
- comportament corespunzător situaţiei în care ne

aflăm; 
- relaţionare şi cu alte persoane care colaborează

cu Uniunea Scriitorilor; 
- îmbogăţirea achiziţiilor în ce privește cultura

generală. 

Buget: 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului (transport Bacău-
Sascut, materiale): variabil
Mediatizare:

- prin www.didactic.ro, concursuri nationale si
internationale, simpozioane si conferinte internationale

- corespondenţa cu părinţii;
- comisii metodice;

-

portofoliul proiectului;
- expunerea lucrărilor realizate;
- publicarea în revista şcolii;
- Facebook.

Evaluare:
- diplome din partea organizatorilor, pentru elevi şi

cadre didactice
Bibliografie:

- Crenguţa, Oprea, Lăcrămioara, Strategii didactice
interactive, Editura Didactică și Pedagogică, București,
2008, p. 206.

- Cucoș, Constantin, Psihopedagogie, Editura
Polirom, Iași, 1998, p. 159.

- Neacșu, Ioan, Instruire și învăţare, Editura
Didactică și Pedagogică, București, 1999, p. 57.
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O lume a imaginii
Mioara Cimpoca
Bibliotecar
Colegiul Economic ”George Barițiu” Sibiu

La început de an, suntem cu toții mai optimiști, ca
și cum am avea șansa unui nou început. De fapt, continuăm
să muncim, să învățăm, să trăim, să sperăm.....Ideea de
continuitate, de adaptare la nou, de readaptare, - ținând
seama de cunoștințele anterioare - se regăsește, în
rândurile de mai jos, alături de alte idei specifice nevoii de
informare și documentare.

Alegerea temei se datorează curiozităţii de a afla
mai multe informaţii despre un subiect incitant pentru un
profesionist al cărţii tipărite, care încearcă să se adapteze
la noile tehnologii ale informaţiei. 

În prefaţa cărţii lui Timothy Samara, „Design
elements: a graphic style manual” se precizează că un
grafician este o persoană care dă o formă vizuală ideilor
pentru a fi înţelese. Designer-ul foloseşte, aşadar,
imaginarul, simbolurile, culorile în scopul comunicării,
indiferent dacă acestea vor fi imprimate pe hârtie sau se
regăsesc pe suport electronic. Să creezi imagini înseamnă,
de fapt, mai mult decât să asamblezi, să ordonezi sau să
dai formă, înseamnă să clarifici, să simplifici, să transformi,
să convingi şi,  uneori,  să amuzi. 

Din punct de vedere istoric, simbolurile sunt
premergătoare vorbirii, cuvântului. Primele forme ale
materializării gândirii umane sunt desenele scrijelite pe
pereţii peşterilor, picturile rupestre. Pictogramele primitive
sunt, de fapt, primele exprimări artistice ale omului.

În cartea sa „How images think”, profesorul Ron
Burnett, autor al cărţii, afirmă că imaginile, în prezent, nu
mai sunt doar simple reprezentări sau interpretări ale
activităţilor umane, ci au un rol important în stabilirea
relaţiilor umane de colaborare şi comunicare în cadrul unor
activităţi. Imaginile sunt, aşadar, puncte de referinţă pentru
informare şi cunoaştere ca materializări ale creativităţii
umane.

Noile tehnologii ale informaţiei par să reînvie aceste
simboluri din străfundurile fiinţei noastre pentru a scoate la
iveală valori universale. Pentru ca acest lucru să fie posibil,
va trebui să fim capabili să descifrăm aceste mesaje.

După toate aparenţele, oamenilor de azi, în special,
celor de mâine, le este dat să cunoască şi să înţeleagă
înţelepciunea profundă, ascunsă în semnele vechi. Pare că
abia acum descoperim lucruri vechi de când lumea.
Semioticianul italian Umberto Eco se referă la o memorie
anume a omenirii, alături de alte tipuri, şi anume la memoria
minerală, comună Egiptului antic şi erei digitale.

Ilustraţiile sunt elemente grafice caracteristice

tiparului tradiţional, dar şi paginilor Web, și care se bazează,
în cazul celor din urmă, pe lectura selectivă specifică
Internetului. Prezenţa lor în cadrul unui text facilitează
înţelegerea acestuia. De fapt, îmbinarea imaginii cu textul
nu este un proces nou. În lumea cărţii, spre exemplu, sunt
bine cunoscute manuscrisele miniate medievale, frumos
ornamentate cu imagini. Dar, înainte de perioada medievală,
au existat papirusuri pictate în Egiptul antic şi în Grecia
antică. Ilustraţia este, aşadar, o artă veche care s-a
dezvoltat de-a lungul timpului în toată Europa, şi nu numai.
Aceasta explică nevoia oamenilor din toate timpurile, de
exprimare şi comunicare a sentimentelor estetice, artistice,
nu numai a nevoilor primare.

Tiparul a revoluţionat această tradiţie milenară,
făcând posibilă transmiterea şi răspândirea cunoştinţelor în
lumea medievală. Acest fenomen a determinat prefacerile
istorice care au urmat. Accelerarea şi dezvoltarea
tehnologică, ca urmare a revoluţiei industriale, a dus la
crearea maşinii electronice şi a Internetului, începând cu a
doua jumătate a secolului al XX-lea. 

Odată cu apariţia tiparului, cartea tipărită, în
comparaţie cu manuscrisul, va renunţa, în mare parte,
aproape în totalitate, la elementul artistic, la imagini şi
ornamente specifice manuscriselor medievale.

Elementul estetic, al frumosului, a jucat un rol
important în dezvoltarea scrierii ca mijloc de comunicare
umană, mesajul transmis fiind mai convingător, mai
accesibil unui număr mare de indivizi. De-a lungul istoriei,
profesioniştii scrierii au fost şi artişti. Astfel, scribii, apoi
caligrafii din Evul Mediu, erau foarte talentaţi şi pricepuţi în
activitatea lor de scriere, dar şi de pictură, gravură, etc.

În ştiinţa informării şi comunicării este celebră
expresia profesorului american, Marshall McLuhan:
„Medium is message” (Mijlocul este mesajul), şi care
înseamnă că suportul informaţiei sau canalul de comunicare
fac parte din mesaj. Astfel spus, mesajul se modifică în
funcţie de suportul informaţional: tiparul pune accent pe
ochi, pe simţul văzului, de exemplu, iar calculatorul
electronic este considerat o prelungire a sistemului nostru
nervos. Dar, imaginile, de orice fel, aparţin artelor vizuale.
Desenul, ilustraţia sunt forme ale artei vizuale, o artă
ancestrală care şi-a perfecţionat de-a lungul timpului
tehnicile şi instrumentele folosite pentru realizarea ei.
Ce este, de fapt, ilustraţia? Potrivit definiţiei, aceasta este:
„imagine desenată sau fotografiată, destinată să explice sau
să completeze un text” . O imagine este, deci, folosită în



15magister nr. 35 aprilie 2021 - septembrie 2021

EXPERIEnţE

Ilustraţiile sunt specifice cărţilor şi revistelor pentru
publicaţiile tipărite, dar şi pentru cele realizate pe suport dig-
ital. Cine n-a fost fascinat în copilărie de cărţile frumos de-
senate şi colorate! Chiar şi adulţii sunt atraşi de coloritul viu
al cărţilor din rafturile bibliotecilor tradiţionale, dar şi de imag-
inile înmagazinate în memoria computerelor. Ilustraţiile sunt
un tip de imagini care pot să influenţeze emoţional mesajul
pe care artistul îl transmite. Sensibilitatea se vede, este
materializată în imaginea ilustraţiei. Realizarea imaginii dig-
itale are un impact şi mai mare asupra publicului, prin car-
acterul interactiv. 

Ilustraţia poate fi intercalată cu alte materiale, ele-
mente de grafică abstractă. Cu ajutorul unui desen sau
ilustraţii, artistul îşi manifestă talentul şi priceperea de care
este capabil, creativitatea artistică originală. Stilul fiecăruia
dintre specialişti este unic, original. Imaginile pot fi reprezen-
tate în diferite grade de stilizare sau realism. Imaginea este,
mai degrabă, un simbol, o reprezentare a unei realităţi, a
unui sentiment, a unei emoţii sau lucru material. Simbolurile
sunt interpretate, decodificate şi pot fi înţelese din punct de
vedere cultural. Simbolistica imaginii, a culorii sau altor
semne, diferă de la o cultură la alta, din perioade şi epoci
istorice diferite, importanţa şi semnificaţia ei depind de con-
text.

Designul unei publicaţii a apărut în spaţiul presei
scrise, ca o înfăţişare exterioară a unui ziar sau unei reviste.
Elementele care constituie designul unei publicaţii sunt tex-
tul, imaginea, elementele grafice, spaţiul alb, cel care era
ornamentat de rubricatores în manuscrisele medievale.

Principalele elemente de design ale unei publicaţii
sunt: textul, elementele grafice sau ilustraţiile, imaginea şi
spaţiul alb. Împreună, toate aceste elemente formează un
tot unitar şi individual, produsul cultural finit.

Cu ajutorul posibilităţilor tehnologice pe care le
oferă calculatorul, designerii pot pune în practică o mulţime
de idei creative.

Revenind la ceea ce înseamnă că mediul este
mesajul, se poate afirma că mediul sau suportul
informaţional folosit pentru transmiterea unei imagini este
important numai dacă caracteristicile acestuia ajută la de-
scrierea formei subiectului sau emoţiei. Forma de realizarea
a unei descrieri depinde de gradul ei de realism sau stilizare.
Mediul electronic, spre exemplu, spre deosebire de cel al
tiparului, este considerat ca fiind unul rece, abstract, chiar
ostil. Formele geometrice, simboluri vechi şi acestea, sunt
frecvent folosite pentru realizarea imaginilor digitale. Spre
exemplu, repetiţia arcurilor concentrice este folosită pentru
a descrie forma aripilor unui fluture aflat în mişcare.

Tehnica asamblării elementelor grafice întru-un pic-
torial se numeşte colaj. Şi aceasta este o artă cunoscută

din cele mai vechi timpuri, care s-a dezvoltat de-a lungul
timpului până azi, în era digitală. Această tehnică creează
iluzia optică, care face ca lucrurile să pară ceea ce nu sunt.
Cu ajutorul unor aptitudini artistice dezvoltate se poate face
în aşa fel încât o imagine să pară mărită sau micşorată, în
funcţie de existenţa unor elemente grafice. Frescele sau pic-
turile murale folosesc în artele plastice, această tehnică, a
colajului. Astfel, imaginile pictate pe tavan, de jos în sus,
dau impresia de spaţiu mai mare pentru cel care priveşte
de jos.

Imaginile de la pagina 178, din studiul amintit mai
sus, al cărţii lui Timothy Samara, prezintă câteva de exem-
ple de colaje realizate atât tradiţional, cât şi analogic. Aces-
tea arată modul de combinare a diferitelor materiale pentru
a realiza un colaj: tăiere, lipire, adăugare, imagini de fundal
şi elemente tridimensionale.

Fotografia este un alt mijloc, metodă de păstrare,
conservare şi transmitere a unor informaţii importante, de
comunicare a unor sentimente şi emoţii deosebite. Fo-
tografia este şi ea o artă veche, care și-a îmbunătăţit con-
tinuu tehnica. Interpretarea unei fotografii se face atât, din
perspectiva celui care o priveşte, dar şi din aceea a realiza-
torului. Depinde de ce poate să vadă privitorul şi care este
intenţia celui care a realizat fotografia. Echipamentele
tehnice folosite astăzi la realizarea fotografiilor sunt diferite
şi sofisticate. Camera digitală este un mijloc des utilizat pen-
tru realizarea oricărui tip de fotografie. Calitatea unei fo-
tografii depinde atât de forţa de atracţie a privirii, cât şi de
emoţia pe care poate să o transmită privirii.

Toate aceste elemente de design, mijloace şi
metode de comunicare, de la ilustraţie, pictură, desen,
gravură, fotografie, aparţin artelor vizuale, asemenea cu-
vântului. Ilustraţia, de exemplu, se situează undeva la
graniţa dintre literatură şi artele plastice. Înţelesul concep-
tului de lectură poate fi extins la toate aceste arte, orice pre-
supunând o interpretare, o decodificare, o citire. La fel ca şi
cuvintele, toate aceste elemente, imagini, reprezentări,
înainte de a fi fixate pe un suport, sunt gândite, prefigurate
mintal.Caracteristicile acestor elemente le conferă caracter
intelectual, interdisciplinar, pluridisciplinar şi transdisciplinar. 

Specialistul în automatizarea bibliotecilor, francezul
Pierre-Yves Ducheim a afirmat că: „Biblioteca secolului al
XXI-lea va fi electronică şi fără ziduri sau nu va fi deloc…
Nimic nu este mai sigur! Să fie acesta începutul sfârşitului?
Cine ştie!

Cert este, însă, că: „ pe drumul lung de la peşte,
pasăre şi maimuţă până la animalul belicos al timpurilor
noastre, pe drumul acesta lung, la capătul căruia speram
să devenim oameni şi zei, nu cei normali ne-au împins
înainte din treaptă în treaptă. Dimpotrivă, normalii au fost
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întotdeauna conservatori, preferând zonele sănătăţii şi ale
lucrului verificat. Unei şopârle normale nu i-ar fi trecut nici-
când prin minte să zboare. O maimuţă normală nu s-ar fi
gândit nicicând să-şi părăsească adăpostul din copaci şi să
meargă în două picioare pe pământ. Cel care a încercat mai
întâi acest lucru a fost fantastul, visătorul, individualistul, po-
etul şi inovatorul din rândul şopârlelor ori maimuţelor nor-
male. Normalii sunt, după părerea mea, meniţi să păstreze
forma existentă, un mod de viaţă, o rasă, o specie, s-o pro-
tejeze şi s-o întărească pentru a se asigura pe ei înşişi.
Fantaştii, în schimb, nu se dau înapoi  să facă salturi, să
viseze negânditul, pentru că cine ştie, într-o bună zi, peştele
să devină animal de uscat, iar maimuţa – om”. Hermann
Hesse

După toate aparenţele, dar şi dovezile istorice ex-
istente, se pare că tocmai limitele sale îi dau omului forţa
imaginaţiei şi creativităţii de care întotdeauna a dat dovadă,
acum mai mult ca niciodată. Să continuăm, deci, să sperăm
și să visăm, dar și să învățăm din tot ce se întâmplă în jurul
nostru. Cele mai bune urări de sănătate și împliniri profe-

sionale tuturor celor implicați în procesul de educație, in-
diferent de tipul ei: formal, nonformal sau informal.

Bibliografie:
1. Cabin, Philippe (coordonator), Comuni-

carea, perspective actuale, Iaşi, Polirom, 2010.  
2. Hesse, Hermann, Jocul cu mărgelele de

sticlă, Bucureşti, Editura Rao, 2000.
3. McLuhan, Eric, Texte esenţiale, Ed. a II-a,

rev., Bucureşti, Editura Nemira et Co, 2006.
4. Samara, Timothy, Design elements: a

graphic style manual: understanding the rules and knowing
when to break them, Rockport Publisher, 2007.

5. www.en.wikipedia .org./wiki/Design_ele-
ments_and_principles.

6. www.en.wikipedia.org/wiki/Understand-
ing_Media:TheExtensions of Man.

Instrumente digitale de învățare în ora de lectură 
Dr. Ana Maria Bedreagă

Profesor 

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu

Trebuie să precizez de la început că nu sunt o
împătimită a tehnologiei, chiar dimpotrivă. Lectura este pen-
tru mine un act ritualic, desfăşurat în jurul cărţii pe care o
miros o răsfoiesc, o citesc, o subliniez şi o adnotez în fel şi
chip. Cărţile mă liniştesc. Laptopul, tableta, telefonul mă
neliniştesc prin simpla lor pezenţă în activităţile mele cotidi-
ene. Cu toate acestea, încerc să integrez în demersul meu
didactic activităţi care să implice utilizarea unor aplicaţii,
deoarece pentru elevi accesarea unui instrument digital este
în sine un prilej de captare a atenţiei.

Voi oferi câteva exemple de instrumente digitale
pretabile unei ore de lectură: utilizarea codurilor QR, crearea
de cărţi interactive on-line, exprimarea unei poveşti în imag-
ini utilizând aplicaţii precum FilmoraGo, iMovie, Video Editor
master, lectura unor cărţi editate în realitate augmentată. 

Codurile QR sunt binecunoscute deja pentru uti-
lizarea lor pe scară largă în muzeele din întreaga lume. Ele
pot fi, în ora de lectură, un instrument prin care textul ajunge
la elev sau un mijloc prin care e stimulată gândirea critică a
elevilor, apelând la diverse activităţi ludice. Utilizarea lor pre-
supune două etape: pregătirea materialului de către profesor

şi accesarea codului de către elevi. Pentru pregătirea ma-
terialului, profesorul trebuie să acceseze siteul
https://www.qr-code-generator.com unde va încărca un fişier
şi apoi va genera un cod QR. Codul generat se copiază într-
un document Word apoi se va printa. Se pot genera coduri
QR pentru documente (pdf, docs, ppt), imagini, fişiere audio,
video, linkuri. Pentru a accesa codul, elevii au nevoie de un
telefon conectat la internet, pe care să fie în prealabil
descărcată o aplicaţie. Dintre cele mai cunoscute (disponi-
bile gratuit atât pentru IOS cât şi pentru Android) sunt QR
Code Reader, QR Code Scanner şi iNigma. Elevii deschid
aplicaţia, scanează codul QR oferit de profesor şi accesează
textul propus spre lectură. Există multiple variante în care
se pot folosi codurile QR în lecţia de lectură, de la trans-
miterea textului suport, la organizarea unor jocuri didactice
cum ar fi vânătoarea de comori, în care elevii caută în
clasă/şcoală codurile ascunse de profesor şi apoi recompun
din fragmentele descoperite textul integral sau răspund unor
întrebări  despre textul discutat.

Un alt instrument din sfera învăţării digitale care
poate fi utilizat cu succes în activităţi având ca scop dez-
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voltarea competenţelor de literaţie este oferit de platforma
Book Creator on-line (https://app.bookcreator.com). Un ast-
fel de demers presupune crearea de către profesor sau elevi
a unei cărţi electronice interactive care va fi ulterior lecturată.
Pe platformă se pot introduce texte, imagini, sunete, video-
clipuri, linkuri, astfel printr-o carte interactivă se pot transmite
diverse conţinuturi sau se pot stabili corelaţii între textul pro-
pus spre studiu şi alte domenii artistice. Un text poetic poate
fi însoţit, de exemplu, de imagini sugestive pentru starea pe
care textul o transmite sau de un link către un videoclip muz-
ical care transpune respectivele versuri. Un text narativ
poate fi însoţit de imagini sau de secvenţe din ecranizarea
sa. Site-ul https://app.bookcreator.com dispune de o colecţie
de resurse destinată profesorilor şi elevilor, ordonată pe
niveluri de învăţământ. Resursele disponibile sunt în limba
engleză.

Interesantă este şi redarea unor structuri narative
prin intermediul imaginilor. Sunt astfel valorificate
competenţele de lectură ale elevilor, dar şi cele digitale, pre-
cum şi gândirea critică şi creativitatea. Elevilor li se pot prop-
une exerciţii de interpretare a unor texte prin crearea de
materiale video pornind de la ele. De asemenea, exerciţiul
poate presupune şi interiorizarea unor valori, sentimente,
atitudini, transmise de un text. Elevilor li se pot propune
diferite activităţi cum ar fi: spunerea unei poveşti prin imagini
(colaj din fotografii realizate de elevi, editate apoi în forma
unui videoclip, cea mai accesibilă aplicaţie care se poate
folosi e FilmoraGo), crearea unei benzi desenate printr-o
aplicaţie de tipul Storyboard animator, realizarea unei ştiri
despre o carte, a unui trailer pentru o ecranizare virtuală, a
unui interviu despre o carte etc. Câteva aplicaţii în care elevii
pot edita video sunt iMovie (IOS), FilmoraGo (IOS şi An-

droid), Video Editor master, Movie Maker (Windows). Este
recomandabil ca, după prezentare, elevii să încarce pro-
dusele realizate pe o platformă educaţională de tipul Class
Seesaw, astfel ele vor fi stocate şi pot fi accesate oricând
atât de către profesor, cât şi de către colegii lor.

O experienţă inedită de lectură oferă cărţile cu re-
alitate augmentată (AR Books). Cele ficţionale sunt, în gen-
eral, destinate copiilor de vârste mai mici, datorită faptului
că editorii au ales să publice în această variantă de literatură
pentru copii. Cartea se achiziţionează împreună cu o
aplicaţie care scanează anumite pagini şi transformă
ilustraţiile din carte în holograme care se mişcă, scot sunete,
vorbesc, cântă. Prin această tehnică personajele sau
decorurile prind viaţă. Aplicaţia oferă cititorului posibilitatea
de a se filma sau fotografia împreună cu noii săi prieteni sau
în decorurile fabuloase descrise. 
Există câteva dezavantaje ale unei activităţi didactice în
care se utilizează resurse digitale, practic foarte multe lucruri
riscă să meargă prost: conexiunea la internet, incapacitatea
unor elevi de a accesa aplicaţia din varii motive tehnice,
apariţia unei erori. Cu toate acestea, instrumentele digitale
rămân un mic artificiu prin care putem capacita interesul
elevilor în timpul orei de lectură. 

Poate unii dascăli se tem că nu au competenţele
digitale necesare unui astfel de demers didactic, ceea ce
nu constituie neapărat un dezavantaj întrucât, cel mai ade-
sea, rătăcirea profesorului prin meandrele aplicaţiei oferă
elevilor noştri (nativi digitali) oportunitatea de a ne tutoria,
ceea ce nu face decât să consolideze o relaţie frumoasă
între profesori şi elevi, bazată pe respect şi ajutor reciproc.

Metode de evaluare specifice în educaţia plastică
Descrierea succintă a metodelor, produselor școlare și a criteriilor de evaluare

Florea Bianca
Profesor de Educație plastică
Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu

1. Lucrare vizual-plastică: se utilizează materiale, uste-
nile, tehnici specifice pentru desen/ imprimare/ pictură/
colaj/ modelare/ asamblare; este rezultatul exersărilor din
cadrul activităţilor practice, cu aplicarea elementelor de lim-
baj plastic, a mijloacelor de expresie plastică şi a tehnicilor
de artă. 

Astfel de lucrare plastică poate fi creată în rezultatul
exerciţiilor-joc cu utilizarea creionului simplu, creioanelor
colorate, cariocilor; imprimarea/aplicarea petelor colorate
spontane, obţinerea formelor spontane prin dirijare, suflare,

presare, monotipii, pictură în acuarelă/guașe; modelarea
formelor tridimensionale; asamblarea formelor spațiale.
Criterii de evaluare: 
1. Recunoaște specificul lucrării plastice propuse;
2. Utilizează diverse materiale și instrumente de artă în re-
alizarea lucrării bidimensionale / tridimensionale;
3. Realizează lucrări într-un mod creativ;
4. Apreciază activitatea realizată și produsul/lucrarea
plastică; 
5. Aplică subiectul.
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2. Lucrare vizual-plastică utilizând elemente de limbaj
vizual-plastic: va întruni elemente de limbaj plastic speci-
fice: grafică alb-negru – puncte, linii, forme de diverse
mărimi, grosimi, poziții etc; pictură – culori calde/reci, com-
plementare, contraste de culoare etc.
Criterii de evaluare: 
1.Identifică elementele de limbaj vizual-plastic;
2. Selectează adecvat materialele şi instrumentele de artă
specifice elementelor de limbaj vizual-plastic propuse;
3. Realizează o lucrare practică cu linii, puncte, forme ab-
stracte/realiste sau în culori;
4. Realizează subiectul lucrării într-un mod individual şi cre-
ativ.
5. Apreciează activitatea/produsul obținut.
3. Lucrare vizual-plastică utilizând elemente de design
grafic: emblemă, pliant, carte poştală/poster. 
Acest tip de lucrare poate avea dimensiuni diferite: mici, în
cazul creării unei embleme/cărți poștale, sau mari, când se
va organiza un poster.
Criterii de evaluare: 
1. Posedă cunoștințe elementare despre programa de
desen la computer;
2. Aplică unele elemente vizual-plastice în elaborarea unui
produs digital;
3. Elaborează un produs de design grafic/digital;
4. Prezintă produsul cu descrierea etapelor de realizare
4. Compoziție plastică/decorativă: este organizarea
armonioasă a elementelor de limbaj plastic (puncte, linii,
forme, culoare) într-un spaţiu plastic, construită în baza an-
umitor principii; exprimă conţinutul lucrării şi alcătuiesc in-
tegritatea ei, creând o formă unitară. 
Pentru realizarea compoziţiei plastice/decorative, elevul tre-
buie să cunoască elementele de limbaj plastic, mijloacele
de expresie specifice, tehnicile şi materialele de artă,
legităţile compoziţionale: ritm, echilibru, simetrie etc. 
Criterii de evaluare: 
1.Distinge compoziția plastică/decorativă;
2. Aplică scheme de compunere a elementelor de limbaj vi-
sual-plastic, materiale și tehnici potrivite;
3. Realizează creativ compoziția plastică/decorativă, re-
spectând tema/subiectul propus;
4. Comentează aspectul estetic al compoziției;
5. Descrie mesajul artistic;
6. Apreciează activitatea/produsul;
5. Compoziție grafică/picturală/sculpturală/instalații:
este organizarea armonioasă a limbajului vizual plastic într-
un spaţiu plastic (plan sau spațial), construită în baza anu-
mitor principii compoziționale, ținând cont de genurile de
artă specifice (grafică, pictură, sculptură, instalație).

Criterii de evaluare: 
1. Distinge compoziția grafică/ picturală/ sculpturală/
instalațiile;
2. Aplică scheme de compunere a elementelor de limbaj vi-
sual-plastic, materiale și tehnici potrivite;
3. Realizează creativ compoziția grafică/ picturală/
sculpturală/ instalații respectând tema/subiectul propus;
4. Comentează aspectul estetic al compoziției;
5. Descrie mesajul artistic;
6. Apreciează activitatea/produsul realizat.
6. Test practic/activitate practică secvențială reprezintă
un instrument de evaluare complex, format dintr-un ansam-
blu de sarcini de lucru (probe practice, întrebări sau sarcini
numite itemi), ce permite măsurarea şi aprecierea nivelului
de performanță al elevilor, precum şi a nivelului de formare
şi dezvoltare a unor capacităţi şi competenţe de diversă
natură. 

Testul practic va propune elevului să rezolve ceva;
să completeze o imagine, să verifice corectitudinea unei
afirmaţii/relaţii; să stabilească o identitate, o dependenţă
sau să indice o caracteristică; să completeze un text cu la-
cune etc. 
7. Proiect individual/de grup: reprezintă „o metodă
complexă de evaluare, individuală sau de grup,
recomandată pentru evaluarea sumativă”. 

Elaborarea proiectului necesită o perioadă mai
mare de timp (câteva zile sau câteva săptămâni) şi poate fi
o sarcină de lucru individuală sau de grup. Evaluarea proiec-
tului implică raportarea atât la calitatea produsului, cât şi la
calitatea procesului, a activităţii elevului. În acest sens, este
necesar ca profesorul să formuleze criterii clare, care
asigură o evaluare obiectivă, şi să le comunice elevilor.

În utilizarea acestei metode se parcurg următoarele
etape:
1. Stabilirea temelor pentru proiect (pot fi implicaţi şi elevii,
dacă le este deja familiar acest tip de activitate).
2. Stabilirea şi precizarea perioadei de realizare a proiectu-
lui.
3. Familiarizarea elevilor cu exigenţele specifice elaborării
unui proiect.
4. Planificarea activităţii (individuale sau de grup)
- formularea obiectivelor proiectului;
- constituirea grupelor de elevi (dacă este cazul);
- distribuirea/alegerea subiectului de către fiecare elev/grup
de elevi;
- distribuirea/asumarea responsabilităţilor de către fiecare
membru al grupului;
- identificarea surselor de documentare.
5. Desfăşurarea cercetării/colectarea datelor.
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6. Realizarea produselor/materialelor.
7. Prezentarea rezultatelor obţinute/proiectului.
8. Evaluarea proiectului.

Evaluarea proiectului implică atât raportarea la cal-
itatea produsului, cât şi la calitatea procesului, a activităţii
elevului. În acest sens, este necesar ca învăţătorul să for-
muleze criterii clare care asigură o evaluare obiectivă, şi să
le comunice elevilor.
Rezultatele se înregistrează în diagramă de monitorizare.
Exemplu Etapele proiectului pentru conţinutul curricular

Fenomenele naturii în pictură, muzică şi literatură.
Ce vom face? 
1. Realizăm trei planşe intitulate: • Ploaia în muzică • Soare
şi culoare în pictură • Ninge în pasteluri/poezii.
Ce vom face?

2. Completăm o mapă cu informaţii despre diverse
fenomene ale naturii redate prin procedee artistice specific
artei plastice, muzicii şi literaturii.
De ce vom realiza proiectul? 
3. Folosim materialele realizate în cadrul lecţiilor de limba
română, educaţie plastică, educaţie muzicală pentru a elu-
cida frumuseţea naturii înconjurătoare cu diverse fenomene
ale ei.
Cum vom lucra? 
4.Stabilim responsabilităţile elevului: selectăm ziare, reviste,
alte publicaţii în care sunt ilustrate fenomene ale naturii;
selectăm din lecturile citite fragmente despre fenomene ale
naturii; pregătim casetofon pentru audierea fragmentelor
muzicale; pregătim materialele de lucru: hârtie cretată,
foarfecă, lipici, creioane colorate, acuarele, hârtie glasată.
Cum vom prezenta produsul realizat? 

5. Elevul va prezenta în faţa clasei planşele şi mapa cu
informaţii.
Criterii de evaluare: 
1. Stabilește (împreună cu colegii) tematica, volumul proiec-
tului și timpul în care îl voi (vom) realiza;
2. Pune în discuție idei și contribui cu informații relevante;
3. Stabilește activitatea, formatul, suportul, materialele și in-
strumentele adecvate proiectului;
4. Apelează la diverse surse informaționale: foto,
audio/vizuale pentru realizarea scopului propus;
5. Realizează proiectul în termenii stabiliți;
6. Prezintă proiectul cu descrierea etapelor de cercetare.
8. Lapbook: un produs care îi ajută pe elevi să sintetizeze
amuzant și distractiv ceea ce au studiat la diferite discipline.
Totul începe cu alegerea unui subiect din practică, având la
bază mape/dosare din carton. Cu cât sunt mai diversificate
și colorate materialele de lucru, cu atât este mai atractiv pro-
dusul finit. Elevii au libertatea de a-și alege singuri modali-
tatea de expunere a informațiilor și își pot manifesta
creativitatea în diverse moduri. 

Un lapbook este ca un portofoliu realizat prin
atașarea pe un suport de carton de dimensiunile unei mape
A4 sau A3, a unor minicărticele care cuprind elementele
esențiale ale temei studiate. Un lapbook are multe imagini
și este plin de culoare. 

Lapbook-ul, drept produs final, va arăta ca o
broșură interactivă, dotată cu materiale de afișare pliate,
care oferă un spațiu interactiv de desene, povești grafice,
diagrame, jocuri, ghicitori, benzi desenate, întrebări și
răspunsuri, curiozități din orice subiect studiat, toate fiind
adunate, lipite și creativ afișate; prezintă o creație originală,
diferită în funcție de creator și subiect.
Criterii de evaluare: 
1. Realizează tema/subiectul clar și vizibil, sub formă de
carte sau digital;
2. Scrie corect denumirile și noțiunile, expun conținutul in-
teresant, interactiv;
3. Structurează compozițional imaginile, textul și elementele
de design;
4. Descrie/prezintă etapele de realizare a lapbook-ului;
5. Argumentează alegerea conținutului, a materialelor pen-
tru transmiterea mesajului artistic.
9. Portofoliu/album tematic: reprezintă un album (eventual
digital) executat de către elev/elevi la o temă/subiect. 
Acesta presupune studierea mai aprofundată a temei/
subiectului în scopul soluționării unor probleme artistice, de
creație, de cercetare/descoperire etc. 

Portofoliul/albumul poate include imagini, repro-
duceri, fotografii, informaţii, poate oferi răspunsul la una sau
mai multe întrebări, poate cuprinde o descriere, o caracteri-
zare (în baza anumitor repere), rezultatele unui proiect de
cercetare, o apreciere artistică/valorică, o descriere a unor
experiențe speciale etc. 

Portofoliul/albumul are o temă și puncte de reper
pentru executare. 
Criterii de evaluare: 
1. Selectează/stochează lucrările plastice originale, repro-
duceri sau lucrări în format digital;
2. Grupează lucrările, conform tematicii/tehnicilor/materi-
alelor specifice;
3. Comentează mesajul artistic al lucrărilor;
4. Prezintă lucrările în original sau în variantă digitală pentru
demonstrarea abilităților organizatorice.
10. Portofoliu de progres: este o selecţie a lucrărilor
reprezentative/tematice, care pun în evidenţă progresul ele-
vului în învăţarea şcolară, în funcţie de obiectivele propuse;
un instrument de evaluare complet, ce include rezultatele
relevante obţinute prin celelalte metode şi tehnici de evalu-
are. 

Aceste rezultate sunt probe scrise, practice, testele,
fişele de evaluare, autoevaluare etc., precum şi sarcini
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specifice disciplinei Educaţie plastică. Se recomandă ca
fiecare elev să dețină un portofoliu de performanță
școlară/album tematic bazat pe produsele evaluate.

Totalitatea lucrărilor cumulate în portofoliu pe durata
anului de studiu definește dezvoltarea achiziţiilor elevului și
exprimă ceea ce ştie elevul (ca informaţie), precum şi ceea
ce ştie să facă în mod concret, practic.
Criterii de evaluare: 
1. Alcătuiește, completează un portofoliu demonstrând pro-
gresul;
2. Respectă structura propusă;
3. Completează portofoliul cu conținuturi/terminologie vari-
ate, specifice artei plastice/vizuale;
4. Prezintă un conţinut din portofoliu şi reflecţiile personale.
11. Expoziţie/vernisaj personal(ă)/ de grup: este o
prezentare organizată, publică a lucrărilor de artă plastică,
a unor produse selectate (lucrări plastice, compoziţii plas-
tice) pentru a pune în lumină specificul unei activităţi. 

Profesorul, împreună cu elevii, selectează lucrările
plastice ale unui elev (expoziţie personală) sau ale unui grup
de elevi (colectivă). Expoziţia poate deveni un eveniment
cultural important, care poate fi admirat de comunitatea
şcolară, de către profesori, părinţi, fiind în acelaşi timp un
produs şcolar recomandat pentru evaluarea finală.
Criterii de evaluare: 
1. Identifică, selectează lucrări plastice proprii/ale colegilor;
2. Stabilește locul unde se va desfășura expoziția;
3. Anunță un generic al expoziției;
4. Gândește un aspect estetic al expoziției;
5. Prezint expoziția.
12. Mesaj argumentativ (oral/scris): metodă de comuni-
care orală, bazată pe limbajul verbal. Conținutul mesajului
argumentativ poate fi organizat sub formă de informare, de-
scriere, explicație, argumentare etc. 

În mesajul argumentativ poate fi utilizată terminolo-
gia specifică disciplinei/modulului, pot fi caracterizate/com-
parate caracteristicile specifice (materiale, instrumente,
tehnici etc.), poate fi argumentată opinia/atitudinea față de
genul de artă preferat. 

Mesajul argumentativ al elevului depinde de felul în
care cadrul didactic formulează întrebarea/cerința/sarcina.
Criterii de evaluare: 
1. Alcătuiește enunțuri care exprimă clar opinia sa;
2. Susține opinia cu argumente;
3. Utilizează terminologia specifică disciplinei corect şi adec-
vat;
4. Identifică aspectele artistice în reproduceri de artă/imagini
plastice;
5. Expune coerent și clar fiecare gând.
13. Referat (scris/în format digital): este darea de seamă,
scrisă sau în format digital, asupra unei opere de artă, a unei
activităţi ale artiştilor plastici, moduri/tipuri de pictură,

sculptură etc.; raport de câteva rânduri scrise în baza unei
cercetări din domeniul artelor plastice.

Referate recomandate: creaţia unor pictori, operele
acestora, semnificaţia culorilor etc.
Criterii de evaluare: 
1. Selectează materiale informaționale la tema propusă;
2. Redactează foaia de titlu, cuprinsul;
3. Descrie conținutul;
4. Completează referatul cu informații vizuale;
5. Prezintă referatul, utilizând diverse forme de prezentare.
14. Prezentare (orală/electronică): este o conversaţie
animată asupra unui subiect sau asupra unei teme. 

Avantajele acestui produs şcolar constă în:
interacţiunea directă a elevului cu profesorul, cu colectivul
clasei; posibilitatea de a alterna întrebările în funcţie de cal-
itatea răspunsului; posibilitatea justificării/argumentării
răspunsurilor. În funcție de dotarea atelierului de artă/sălii
de clasă, prezentarea poate fi și electronică.
Criterii de evaluare: 
1. Respectă tema propusă;
2. Expune coerent și clar fiecare gând;
3. Respectă ordinea ideilor;
4. Utilizează terminologia specifică și expresii potrivite;
5. Stabilește și menține contactul vizual cu colegii.
15. Dialogul este modul de expunere care redă convorbirea
directă dintre profesor și elev (mai mulţi elevi), schimb de
opinii în scopul cercetării amănunte a unei probleme. Rolul
dialogului e de a da dinamism şi de a caracteriza person-
ajele în mod indirect.
16. Discuţia este o conversaţie animată în contradictoriu

asupra unui subiect sau asupra unei teme.
Avantajele acestui produs şcolar constă în

interacţiunea directă a elevului cu profesorul, posibilitatea
de a alterna întrebările în funcţie de calitatea răspunsului şi
posibilitatea justificării/ argumentării răspunsurilor.

Exemplu de întrebări pentru dialogul ce va diag-
nostica nivelul de cunoştinţe la capitolul Culorile:
1. Indică instrumentele, materialele, tehnicile de artă speci-
fice picturii.
2. Numeşte culorile de bază, culorile calde/reci, nonculorile.
3. Cum obţinem o gamă de culori?
4. Ce sunt nuanţele de culori?
5. Numeşte un tablou-peisaj în culori calde/reci şi numele
pictorului care l-a creat.
17. Posterul este un mod de prezentare a unei comunicări
sub formă de afişe în cadrul unei lecţii
de educaţie plastică. Este un afiş decorativ care conţine
imagini şi noţiuni cu un subiect clar şi vizibil. Posterul, drept
produs şcolar, este recomandabil pentru iniţierea în istoria
artelor plastice.
Exemple Astfel se vor evalua postere cu tema: Ramuri, 
genuri ale artei plastice, Maeştri şi capodopere etc.
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Sunt adecvate, totodată, și metodele de evalu-
are alternativă, precum: observarea sistematică a com-
portamentului elevilor, urmărind progresul personal;
autoevaluarea; evaluarea reciprocă, realizarea unor
proiecte care să valorifice achizițiile elevilor și să stimuleze,
în același timp, dezvoltarea de valori și atitudini, în contexte
firești, adaptate vârstei. Una dintre metodele
alternative/complementare este autoevaluarea.
18. Autoevaluarea presupune: 
- prezentarea sarcinii de lucru (produsului) și a criteriilor de
evaluare;
- încurajarea elevilor pentru a-și pune întrebări legate de
modul de realizare a sarcinii (conștientizarea criteriilor);
- aplicarea controlată a unor grile de autoevaluare;
- încurajarea evaluării în cadrul grupului sau al clasei (eval-
uarea reciprocă);
- completarea unui chestionar la sfârșitul unei sarcini de
lucru importante.
Autoevaluarea necesită valorificarea rezultatelor prin: 

- compararea acestora cu alte informații obținute de către
învățător, prin intermediul altor metode de evaluare;
- inserarea lor în portofoliul elevului;
- prezentarea periodică a acestora părinților, alături de alte
informații, pentru a oferi o imagine cât mai completă asupra
evoluției elevului. 
19. Metoda cadranelor cu expresii lacunare
O metodă de evaluare interactivă, care poate fi folosită pen-
tru evaluarea reciprocă, este metoda cadranelor cu expresii
lacunare. Expresiile vizează prezentarea punctelor forte şi
a celor slabe, propunerea de recomandări pentru
îmbunătățirea rezultatului şi de felicitări cu urări pozitive. Ex-
emple de expresii lacunare sunt prezentate în tabelul ce
urmează:

La disciplina Educație plastică se evidențiază teste
criteriale și teste de cunoștințe. 
Testele criteriale determină dacă elevul satisface un cri-
teriu, testele de cunoștință se mai numesc teste docimo-
logice, care la rândul lor, se deosebesc în funcție de criteriu

Procesul de evaluare va pune accent pe
recunoașterea experiențelor de învățare, a competențelor
dobândite de către elevi și în contexte non-formale sau in-
formale. Evoluția elevului va fi înregistrată, comunicată și
discutată cu părinții.

Pe parcursul întregii activități de învățare și eval-
uare, va fi urmărit, încurajat și valorizat progresul fiecărui
elev.

20. Testul scris
Un instrument metodologic utilizat în investigația
experimentală fiind un criteriu standardizat de apreciere
sau un criteriu științific obiectiv de evaluare este testul.
Cuvântul test în limba engleză are semnificația de „încer-
care, probă, experiment, control”. Testele diferă unele de
altele după mai multe caracteristici.

Puncte forte Puncte slabe

Reuşit s-a dovedit a fi… 
Ceea ce impresionează... 
Am admirat în lucrarea dată… 
Apreciez… 
Este demn de admirat...

A fost neclar momentul… 
Vreau să precizez… 
Am o neclaritate… 
Mi s-a părut dificil de înţeles…
E mai greu să înţeleg… 
Am depistat unele greşeli… 

Recomandări Felicitări

Ţi-aş recomanda… 
Îţi propun să… 
Ar fi bine dacă… 
Sunt de părerea că… 
E bine să acorzi atenţie la… 
Va trebui să ţii cont de…

Lucrarea ta merită o apreciere înaltă. 
Te felicit pentru… 
Îţi doresc şi alte realizări frumoase… 
Sincere felicitări…
Excelent şi felicitări! 
Mă bucur pentru tine!
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Anul 2020 a oprit planeta, anul 2020 a schimbat
obiceiuri, a oferit posibilități, a reunit sau dezbinat oameni,
instituții sau țări. Lunile și zilele ce au urmat au închis și
deschis facultăți, școli, grădinițe. Studenții și elevii de clase
mari s-au adaptat la acest nou sistem mai ușor, dar școlarii
mici și preșcolarii s-au trezit într-o dimineață de miercuri,
11.03.2020, că poarta școlii și a grădiniței rămâne închisă…
pentru 2 săptămâni. Acelea cred ca au fost cele mai lungi 2
săptămâni, deoarece porțiile s-au redeschis în luna
septembrie, când s-au numărat bobocii.

Închiderea fizică a grădinițelor și școlilor nu a
însemnat și încetarea nevoii de cunoaștere, așa că toată
lumea s-a reorganizat și învățământul a fost reinventat. S-
au creat conturi pe platforme care până atunci nu s-au
folosit, s-au desfășurat întâlniri virtuale care ne-au luat din
intimitatea casei și ne-au transpus în fața preșcolarilor, de
parcă timpul ne permitea din nou să fim aproape de copiii
noștri, s-au creat și s-au adaptat materiale de învățare care
să satisfacă noile cerințe. 

Acest tip nou de învățare trebuia să fie eficient, de
calitate și cursiv, drept pentru care trebuia să se regăsească
sub forma învățării mixte și planificare atentă a învățării
online, presupunând nu doar identificarea conținutului de
parcurs, ci și proiectarea riguroasă a tipurilor de interacțiuni,
cu scopul de a continua și susține procesul de învățământ.
Apoi trebuia adaptată la particularitățile individuale și de
vârstă ale copiilor.

Cu ajutorul platformelor cu materiale ilustrate,
animate și explicate pe înțelesul copiilor, am început să
parcurgem activitățile proiectate la începutul semestrului.

Am început prin a căuta imagini reprezentative pentru
fiecare temă în parte, prin a oferi indicații metodice părinților,
iar pe lângă acestea mult sprijin și empatie pentru ei,
deoarece se vedeau în ipostaza de a practica o nouă
meserie pentru care poate nu s-au pregătit… meseria de
dascăl. 

Aceasta transpunere a părinților în rolul de dascăl
a oferit posibilitatea acestora de a vedea bucuriile acestei
meserii, de a întâmpina și rezolva dificultăți, de a petrece
timp de calitate cu copilul lor și de a-i cunoaște nivelul,
interesele, înclinațiile, pasiunile și lacunele.

Pe perioada predării online am apelat la diverse
metode și mijloace pentru a ne atinge scopurile și
obiectivele. Am realizat activități asincron pentru care
încărcam poze, cream joculețe online, puzzle-uri pentru a
înlocui centrele de activități libere alese, fișe de lucru
interactive cu rezolvare online. Totodată, pentru păstrarea
legăturii cu preșcolarii, am înregistrat diverse clipuri în care
recitam model o poezie sau un cântecel de învățat, o
poveste pe care o prezentam exact ca în sala de grupă, prin
prezentarea ilustratelor reprezentative, realizam
experimente pentru care alcătuiam un necesar și îl trimiteam
părinților înainte de începerea activităților și odată încărcate
pe platformă, copiii aveau parte și de distracție și de
învățare. Toate videourile conțineau explicații pe înțelesul
copiilor, demonstrații în cazul activităților practice și exemple
de rezolvare a sarcinilor date.

Activitățile sincron se desfășurau constant, la ore
stabilite împreună cu părinții, astfel încât să poată participa
cât mai mulți copii. Aceste întâlniri au fost benefice,
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De-a grădinița… online!
Gross Silvana-Maria
Profesor în învățământul preșcolar
Grădinița cu program prelungit nr. 26 Sibiu

ce stă la bază:
- teste de cunoștință bazate preponderent pe memorie;
- teste de cunoștință bazate preponderent pe gândire;
La realizarea testului scris pot fi folosiţi itemi: obiectivi (cu
alegere duală, multiplă, de tip pereche), semiobiectivi (cu
răspuns scurt, întrebări structurate).
Criterii de evaluare: 
1. Citesc cu atenţie sarcinile propuse în test;
2. Realizez sarcinile propuse
selectând/asociind/clasificând/interpretând/creând
răspunsuri corecte;
3. Verific realizarea sarcinilor.
În procesul proiectării unui test profesorul va da răspuns la

următoarele întrebări: 
· Pentru cine proiectez testul şi în ce scop? 
· Ce obiective şi conţinuturi va evalua testul ? 
· Ce fel de itemi trebuie să elaborez?
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pregăteau materialele necesare înainte să începem sau
jucam jocuri distractive. 

Am desfășurat sincron activitatea de povestirea educa-
toarei cu tema „Iedul cu 3 capre” pentru care am pregătit di-
verse materiale, precum prezentări power point cu ghicitori
pentru etapa de captare a atenției, diafilm cu imagini
reprezentative din poveste, joc interactiv  creat pe platforma
Wordwall (https://wordwall.net/ro/resource/7756006/iedul-
cu-3-capre) pentru fixarea și consolidarea cunoștințelor.

În apropierea sărbătorilor importante care ne-au găsit
în învățământul online am realizat împreună cu copiii
activități sincron practice. Am confecționat steagul României
pentru Ziua Națională, am decorat ghetuța lui Moș Nicolae
și am modelat îngerași pentru bradul de Crăciun. 

Acestea sunt doar câteva dintre activitățile practice pe
care le-am desfășurat cu preșcolarii.

Jocurile distractive care făceau deliciul copiilor au fost
destul de greu de adaptat în manieră virtuală, deoarece ele
presupun interacțiune fizică deseori, dar, cu puțină implicare,
am reușit să creăm un joculeț care i-a relaxat și binedispus
pe copii. Jocul se numea „Pune căciula pe cap dacă…” și
presupunea așezare căciulii pe cap dacă răspunsul la între-
barea lansată de coleg sau educatoare era afirmativ. Exem-
plu: „Pune căciula pe cap dacă te-ai dat cu sania.” Acest joc
care ajută atât la formarea deprinderii de a manipula căciula,
cât și la rememorarea unor acțiuni sau reactualizarea unor
cunoștințe a stârnit râsete și a destins atmosfera în cadrul
întâlnirilor online. 

Perioada aceasta experimentală, a grădiniței online, ne-
a arătat că în realizarea procesului educațional cele mai im-
portante sunt comunicare, dorința de implicare, colaborarea
cu colegii de grupă/grădiniță, părinții și lista poate continua,

însă simțim recunoștință pentru că, la momentul actual, sun-
tem alături fizic de copiii noștri, pentru că asta sunt ei pentru
educatoare… și știm că în cazul în care situația va impune
să predăm din fața ecranelor, ne vom descurca cu succes!

Modalităţi de evaluare a activităţii:
a. expoziţia cu lucrările elevilor;
b.rezultatele obţinute la jocurile Worwall, individual
Rezultate înregistrate:
a. o activitate plăcută la care elevii au participat cu interes
b. Jamboard completat de elevi
c. rezultatele obţinute la jocuri
d. expoziţia cu lucrările realizate

Sugestii, recomandări:
Doamna învăţătoare le recomandă elevilor să com-

pleteze individual jocurile, să posteze rezultatele obţinute în
padletul dat, să formuleze o scrisoare pentru Moş Crăciun.

Anexe: Fotografii (CD), diagrame cu rezultate, expoziţie
lucrări (padlet)

Activitatea debutează frontal cu întrebări legate de tema
„Tradiții specifice:  Crăciunul - Nașterea Domnului Iisus
Hristos”. Elevii urmăresc un material PPT, pe aceeaşi temă.
Se completează cu ajutorul lor un Jamboard: „Crăciunul”.
(Cerinţa: Spune ce îţi vine în minte atunci când auzi cuvântul
CRĂCIUN. )
Elevii participă cu interes la jocurile Wordwall. La final se fac
aprecieri, se obţine feedback şi se ascultă colinde.
Rezultate aşteptate:

a. cunoaşterea datinilor şi obiceiurilor de Crăciun
b. participarea cu interes ridicat la jocurile Wordwall

c. organizarea unei expoziţii cu lucrările copiilor, expoziţie 
realizată în padlet

Tipul activității: Activitate culturală - online
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Perioada de desfășurare: 17.12. 2020 (activitate derulată în
cadrul programului Şcoala Altfel)
Nr. participanți: 35
Număr cadre didactice organizatoare: 2 
Surse online utilizate: 
- https://drive.google.com/file/d/1NK-
b_29pbx_UZI2fvKKYRNJhgHGYTOyu/view?usp=sharing
- https://wordwall.net/play/8629/351/793
- https://wordwall.net/play/8629/945/920
- https://wordwall.net/ro/resource/8626244
- https://wordwall.net/ro/resource/8629589
Obiectivele : 
• să cunoască şi să păstreze tradiţiile şi obiceiurile de iarnă; 
• să conştientizeze semnificaţia Crăciunului;
• să fie sensibili la bogăţia şi frumuseţea acestor sărbători;
• să-şi exprime în mod liber  propria părere;
• să participe cu interes la jocurile online specifice temei de
Crăciun;
• să  pregătească o expoziţie  cu  desene şi lucrări dedicate
sărbătorii de Crăciun, expoziţia fiind realizată pe un „padlet”.
Resurse:
a. umane: elevii şi cadrele didactice
b. materiale: laptop, tabletă grafică,  PPT: „Tradiții
specifice:  Crăciunul - Nașterea Domnului Iisus Hristos”,
Jamboard, jocuri Wordwall, CD cu colinde

Descrierea activităţii:

Tradiții specifice:Crăciunul -Nașterea Domnului Iisus Hristos
Fișă de activitate
Ruxandari Mihaela
Pofesor în învățământul primar
Școala Gimnazială ”Cireșarii” Mediaș
Carnavel Ionela
Profesor în învățământul primar
Școala Gimnazială ”Cireșarii” Mediaș
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SIMpozIon ”FEMEIa în lItEratură”

„Mamă” cel dintâi gângurit al pruncului când deschide
ochii în lume, zâmbet şi lacrimă şi suflet asupra patului celui
care deveni încă un om, mângâiere şi alinare celui necăjit,
sprijin la nevoie şi sacrificiu.

A fi mamă e bucuria şi durerea, mândria şi puterea,
gloria şi măreţia, începutul şi sfârşitul misiunii sfinte a femeii. 

În cea mai mare parte, mama făureşte inima şi
conştiinţa copilului, hotărăşte structura de temelie a fiinţei
lui, cuprinsul cugetării şi conţinutul sentimentelor, îi imprimă
stilul de cuviinţă şi cuminţenie, fondul sufletesc durabil, ca-
pitalul de sănătate sufletească şi morală. 

Într-o însemnare auto-biografică, poetul Cincinat
Pavelescu scria aceste rânduri: „Cea mai mare parte din
comoara sensibilităţii şi imaginaţiei poeţilor este moştenirea
directă a sufletului delicat, blând şi iubitor al mamelor. Dar
care poet, cât de necunoscut sau literat, cât de modest, nu
simte în ochii lui arzând o lacrimă de emoţie şi recunoştinţă
când, pronunţând cuvântul „mamă” evocă fiinţa iubită, ce
se apleacă înfrigurată de griji peste leagănul copilului sau
peste nădejdile adolescentului?”

Nu numai poeţii sau scriitorii moştenesc din partea
mamei fiorul sensibilităţii, dar scriitorii ca purtători de cuvânt
ai umanităţii reflectă cel mai viu această latură şi este firesc
ca ei s-o transmită mai departe prin creaţiile lor. Iată de ce,
aproape că nu există în lume scriitor care să nu fi lăsat, fie
măcar şi într-o însemnare fugară, câteva rânduri despre
mamă. În literatura română, începând cu doinele şi baladele
populare, continuând cu scriitorii clasici şi contemporani,
creatorii şi-au dat măsura sensibilităţii arătându-şi
recunoştinţa faţă de „icoana-ntre icoane”, „făptura duioasă”,
„lumina adevărului” care metaforizează imaginea mamei.

În basme, mama este uneori cea care deţinea ba-
tista fermecată la sângerarea căreia pleacă să-şi caute şi
să-şi ajute feciorul, în „Mioriţa” rapsodul popular şi-a îndrep-
tat gândurile la „Măicuţa bătrână/Cu brâul de lână”. De la
îngânările de leagăn, la oraţiile de nuntă și  de la acestea la
bocete, folclorul românesc, în toate speciile sale, aduce un
elogiu impresionant mamei. Ea se adresează cu bucurie
sau dojană fetelor şi flăcăilor, ea se jertfeşte sau se răzbună
pentru copilul ei, ea plânge şi râde, participă la marile eve-
nimente din viaţa acestora, acordându-le sprijin şi încredere
în propriile forţe. Din folclorul nostru se desprinde şi dragos-
tea copiilor faţă de mama care le-a dat viaţă şi i-a crescut. 

Cu marii clasici, paginile închinate mamei capătă un loc

hotărâtor în literatura noastră: „O mamă, dulce mamă, din
negură de vremi/Pe freamătul de frunze, la tine tu mă
chemi!” sună la fel de dulce şi armonios ca în povestea
Cătălinei „una la părinţi” ca în tot ce-a scris „Luceafărul” poe-
ziei româneşti. Opere însemnate ale epocii au în centrul lor
figura mamei. Ele se numesc „Doamna Chiajna” de Alexan-
dru Odobecu, „Mara” de Ioan Slavici, „Mama” de George
Coşbuc. 

O capodoperă a geniului românesc cum este „Amintiri
din copilărie” îşi configurează fabulaţia în special prin cele
două personaje copil-mamă, iar întregul clocot de
înţelepciune milenară şi mitologie milenară este împărţit de
mama humuleşteanului Ion Creangă. 

„Amintirile din copilărie” dezvăluie în unele pagini au-
tenticul fior al dragostei lui Creangă pentru mama sa, căruia
îi datorează existenţa ca om şi scriitor: „Şi mama care era
vestită pentru năzdrăveniile sale, îmi zicea cu zâmbet
uneori, când începe a se ivi soarele dintre nori, după o
ploaie îndelungată, „ieşi copile cu părul bălai afară şi râzi
la soare, că doar s-o îndrepta vremea” şi vremea se
îndreptă după râsul meu. . . Ştia, vezi bine soarele cu cine
are de-a face, că eram feciorul mamei.”

Când vuia tăciunele în sobă, care se zice că face a vânt
şi vreme rea, sau când ţiuia tăciunele, despre care se zice
că te vorbeşte cineva de rău, mama îl mustra acolo, în vatra
focului şi-l buchisa cu cleştele să se mai potolească
duşmanul. Şi mai mult decât atâta: Oleacă a nu-i venea
mamei la socoteală căutătura mea îndată pregătea cu de-
getul îmblat, puţină tină din colbul adunat, zicând: „Cum  nu
se dioache călcâiul sau gura sobei, aşa să nu mi se dioache
copilaşul! şi-mi făcea apoi câte un benchi boghet în frunte,
că să nu-şi prăpădească odorul!. . . şi altele multe încă
făcea.

Aşa era mama în vremea copilăriei, plină de minunăţii,
pe cât mi-aduc aminte, şi-mi aduc bine aminte, căci braţele
ei m-au legănat, când îi sugeam ţâţa cea dulce şi mă alin-
tam la sânu-i gângurind şi uitându-mă în ochii ei cu drag! Şi
sânge din sângele ei şi carne din carnea ei am împrumutat
şi a vorbi de la dânsa am învăţat!”

De aceeaşi intensitate era şi iubirea lui Slavici pentru
mama sa: „Priveam întotdeauna în ochii ei când voiam să
fac ceva; eram stăpânit cu desăvârşire de sentimentul că
acolo unde e mama mea nu mi se poate întâmpla nici un
rău, fiindcă ea ştie ce ‹‹nu e bine››pentru mine. Şi oare nu

Imaginea femeii - „Mama” în literatura română
Braniște Elena Cristina
Profesor în învățământul preșcolar
Grădinița „Rază de soare”, Mediaș



26 magister nr. 35 aprilie 2021 - septembrie 2021

aceeaşi dragoste s-a concentrat în versurile de dor şi însin-
gurare ale lui Eminescu: „O mamă, dulce mamă...”. Aproape
toţi scriitorii noştri şi nu numai scriitorii dar şi alţi oameni de
cultură au destăinuit în emoţionante pagini ceea ce a în-
semna existenţa mamei în viaţa lor. Nicolae Grigorescu lasă
câteva mărturii emoţionante despre mama sa „Cu acul m-a
crescut biata mama. Şi odată n-a auzit-o plângându-se, ori
blestemând, ori spunând vreo vorbă rea. S-a trudit sărăcuţa
de ea, ş-a învăţat  singură să citească şi să scrie, ca să ne
poată învăţa şi pe noi puţină carte. Că ce şcoli erau pe vre-
mea aia?... La zece ani am intrat şi eu la un  iconar... după
doi ani m-am întors acasă ş-am învăţat să fac singur iconiţe.
Îmi aşterneam hăinuţa jos, îmi întindeam marfa pe ea şi-mi
aşteptam meşterii ca orice negustor. Treceau femei sărace,
oameni de la ţară, mă întrebau cine le-a zugrăvit şi le spu-
neam că eu. Şi cumpărau bieţii oameni, ziceau că-s icoane
cu noroc de la un copil nevinovat. Doamne, cu ce bucurie
am revenit eu acasă, după ce-a dintâi afacere a mea.
Făcusem vreo zece sorcoveţi, şi când i-am pus mamei în
mână, s-a uitat la bani, apoi la mine, şi m-a întrebat
îngrijorată de unde-s. Când i-am spus, m-a sărutat, a dat să
zică ceva, şi s-a întors  repede cu faţa spre fereastră că-i
venea să plângă. Aceea a fost poate cea mai fericită zi din
viaţa mea”. 

Tudor Arghezi priveşte cutremurat imaginea celei care
i-a fost „ mamă bună, mamă mică” şi care îi apare „Fără
somn, fără zgomot, fără pas/Ca un suflet de pripas”.

Pagini remarcabile au adăugat acestei teme Barbu Şt.
Delavrancea, Alexandru Vlahuţă, Ion Al. Brătescu-Voineşti,
Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Ionel Teo-
doreanu, iar Lucian Blaga ca un omagiu postum adus
mamei sale, scria totdeauna cuvântul mamă cu literă mare
în autobiografia sa spirituală „Hronicul şi cântecul vârstelor”. 

Câteva capodopere ale romanului românesc precizează
rolul mamei în desfăşurarea acţiunii în „Baltagul”. Vitoria
Lipan este mânată în peregrinările sale pe urma bărbatului
şi pentru că este mamă. „La vulturi”, dramatica nuvelă a lui

Gala Galaction din Siliştea-Gumeşti, subliniază dragostea
mamei în condiţiile vitrege ale Ţării Române din perioada
Răscoalei lui Tudor Vladimirescu. Este deosebit de impre-
sionant faptul că urmând tradiţia literaturii noastre clasice,
aproape toţi creatorii contemporani evocă, mai ales în poe-
zie, dragostea pentru mamă. Indiferent de generaţia din care
face parte, poetul de azi vede o „ctitoră” de viaţă (Marin So-
rescu), o veşnică apărătoare a copilului, chiar dacă a devenit
om în putere (Ana Blandiana) pentru că de fapt, „chiar
cărunţi suntem copii/Ai acestor sfinte umbre” (Ion Brad), fie
purtătoarea unor idei luminoase spre mai binele celui pe
care l-a născut şi crescut, înrâurirea tainică a mamei asupra
primelor impresii binefăcătoare şi de neuitat. Din nevinovăţie
şi bunătate, înţelepciune şi curaj, ea plămădeşte caractere
tari, cetăţeni devotaţi muncii, datoriei patriei, umanităţii. Stă
în puterea „ei de a forma oameni cu însuşiri nobile şi făptuiri
îndrăzneţe.

Educator fără egal, mama ştie, mai bine ca oricine,
să pună la inimă sămânţa cea bună, cuvântul curat ca la-
crima, ştie să cultive simţul frumosului, al omeniei, dar şi al
măsurii.

Ceea ce am învăţat şi am deprins de la mama -
curăţenia sufletească, cumpăna inimii şi a minţii - nu se uită
niciodată, ne-a intrat în sânge odată cu laptele sânului ei. 

Mama e pururea prezentă în gândul, fapta şi viaţa
noastră. Ea ne dă prin darul cuvântului, răbdare nesecată,
dragostea şi datoria faţă de om.

Suflet fără alinare, inimă fără tihnă şi odihnă, gând
mereu treaz şi neliniştit pentru soarta copiilor, întreaga viaţă
îi este dăruire de sine, iubire mare şi gata de jertfă, iubire
care iartă, rabdă, năzuieşte, dă totul şi nu cere nimic. 

Priviţi pe mama care v-a născut şi îngrijit zi şi
noapte. Aduceţi-vă aminte nopţile ei neadormite pentru ca
să aveţi linişte şi fericire. Recunoaşteţi-i meritul şi nu vă uitaţi
niciodată mama! Şi aşa cum spune poetul: „Nimic în lume
nu-i mai sfânt/Ca numele tău - Mamă!”.

Simpozion ”Femeia în literatură”
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SIMpozIon ”FeMeIa în lIteratură”

De la „quelque chose” la ”cherche la femme”…
Mirela-Maria Iancu
Profesor limba şi literatura română
Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu”  Sibiu

„Iniţial a fost o lume a bărbaţilor. Apoi, a apărut
Eva.”  Richard Armour

Cântată și elogiată în diverse forme, încă din cele mai
vechi timpuri, femeia s-a bucurat de recunoașterea
calităților, dar și a defectelor sale, evidențiate în opere de
artă care cuprind un spectru larg de manifestare. Fie că vor-
bim despre pictură, sculptură, muzică sau literatură, femeia
este nelipsită din toate acestea, ca o dovadă suplimentară
a faptului că, fără ea, nimic nu are sens, nimic nu poate
exista.

”Gioconda” lui Leonardo da Vinci și ”Venus din Milo”
sunt opere de referință închinate femeii și frumuseții, de
netăgăduit, a acesteia. Pe de altă parte, muzica
românească, dar și cea internațională, surprinde toate ipos-
tazele femeii, așa cum sunt ele încrustate și în versurile de
dragoste eminesciene, dar nu numai, unde femeia înger și
femeia demon se împletesc într-un tot unitar, redând imagi-
nea feminității, lăudată uneori, contestată alteori, dar mereu
iubită.  Interesant este că, dacă femeia este surprinsă în
ipostaza de înger, atunci bărbatul, automat, este surprins în
ipostaza de demon: ”Ea un înger ce se roagă - El un demon
ce visează”, după cum spunea Eminescu în poezia ”Înger
și demon”, dat fiind faptul că cei doi reprezintă personaje
antagonice, dar care manifestă o atracție nemaipomenită,
dincolo de bariere și de normele morale.

Fiecare femeie are acel „quelque chose” care o face
deosebită, unică și irepetabilă. O serie întreagă de poeți au
surprins în versuri de o finețe incredibilă fiorul iubirii produs
de prezența femeii în viața lor, ca element declanșator al fe-
ricirii, al stărilor euforice, al iubirii pătimașe, dar și al
deznădejdii cumplite, al suferințelor din dragoste. Cu toate
acestea, femeia joacă un rol important în viața bărbaților,
transformându-i, făcându-i atenți, tandri, iubitori, perfect ca-
pabili să se îndrăgostească iremediabil de cea care a reușit
să li se strecoare în suflet, pe nesimțite, dar fără de care nu
ar mai putea trăi și pe care ar întreba-o, asemeni lui Nichita
Stănescu: ”Spune-mi, dacă te-aș prinde-ntr-o zi și ți-aș
săruta talpa piciorului, nu-i așa că ai șchiopăta puțin, după
aceea, de teamă să nu-mi strivești sărutul?…”

Femeia apare în literatura română în numeroase ipos-
taze, una dintre ele fiind cea a femeii adolescentine,
fermecătoare și mereu schimbătoare, ceea ce trezește
multe întrebări în mintea bărbaților cu care interacționează

și care nu reușesc să o înțeleagă, dar o iubesc cu patimă.
Un astfel de personaj este Otilia din romanul călinescian
”Enigma Otiliei” unde eternul feminin este  prezent în fiecare
gest, dar și în comportamentul derutant al femeii în devenire
care lasă în urma ei, fetișcana de altădată, croindu-și drum
în viață, trecând prin sufletele îndrăgostite ale celor doi
bărbați care se luptă pentru inima ei: Felix și Pascalopol.

Dacă Otilia are toți bărbații la picioare, Aurica Tulea se
luptă din răsputeri să pună mâna pe un bărbat care să o ia
de nevastă, în ciuda sluțeniei sale trupești, dar mai ales
sufletești. Dacă Otilia are acel ceva care te atrage și te
fascinează, totodată, în schimb, Aurica, are acel ceva care
te face să-ți displacă, te face să te simți inconfortabil, stân-
jenit, datorită obsesiei sale pentru măritiș și disperării cu care
se agață de orice bărbat care îi iese în cale. Ea va rămâne
tot nemăritată și nerealizată erotic, trăindu-și cu maximă in-
tensitate, frustrările, disprețul și ura față de Otilia, sentimente
pe care i le-a insuflat și i le-a picurat în suflet, înveninând-o,
chiar Aglae, mama acesteia. Considerată o ”stricată” de
către cele două femei care nu suportă să vadă cât de
privilegiată este,  Otilia  nu va duce lipsă de bărbați care să
o curteze și să o iubească necondiționat, având, așa cum
spuneam și mai devreme, acel ceva care o face extrem de
feminină, de atrăgătoare și de ușor de îndrăgit.

Tot opuse, ca înfățișare, dar și rivale, luptând pentru
același bărbat, sunt alte două femei din literatura română,
Ana și Florica, surprinse de către Rebreanu în romanul ”Ion”.
Iubite sau crezând că sunt iubite de același bărbat, ele ajung
să fie identificate cu cele două glasuri care răsunau puternic
în sufletul lui Ion, glasul iubirii, reprezentat de Florica cea
săracă, dar frumoasă ca o zi de primăvară, și glasul
pământului, reprezentat de Ana cea bogată, dar urâtă și
impersonală. Puse mereu față în față, cele două femei
prezintă plusuri și minusuri, pentru că, în ciuda frumuseții
de netăgăduit și a acelui ”vino-n coa'” pe care Florica îl are
cu prisosință, ea nu are nicio șansă de a se căsători cu Ion,
sărac și el, dar care este hotărât să scape de sărăcie, cu
orice preț, îndreptându-și atenția spre Ana, urâtă, ștearsă,
care nu iese cu nimic în evidență, decât poate doar cu ave-
rea pe care o are. Pendulând mereu între cele două femei
și nereușind să aleagă singur unul dintre cele două glasuri,
destinul o va face în locul lui. Dat fiind faptul că Ion nu este
capabil să se mulțumească doar cu Ana, pe care a sedus-
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o, cu scopul de a se îmbogăți, deși nu o iubește deloc,
și râvnește la nevasta altuia, la Florica, măritată între timp
cu George, mâna destinului va face astfel încât Ion să
plătească pentru comportamentul lui, cu viața. Lăcomia lui
a împins-o pe Ana la sinucidere, iar frumusețea Floricăi l-a
dus pe Ion la pieire, acesta fiind aspru sancționat de soțul
înșelat.

O binecunoscută expresie franțuzească, ” cherche la
femme”, pune în lumină capacitatea femeii de a seduce, de
a bulversa bărbații, de a se face vinovată de fericirea sau
nefericirea acestora, traversând, cu seninătate și naturalețe
sau, dimpotrivă, hotărâtă și perseverentă viața acestora. Un
astfel de personaj feminin este Ela, ”cea mai frumoasă fată
de la universitate”, cu ”ochii mari, albaștri, vii ca niște
întrebări de cleștar” din romanul ”Ultima noapte de dragoste,
întâia noapte de război” de Camil Petrescu. Văzută inițial ca
fiind ”femeia ideală” în care credea cu tărie Ștefan Gheorg-
hidiu și pe care o venera, ea ajunge să decadă în ochii aces-
tuia, să fie dată jos de pe piedestalul pe care singur o
ridicase, ajungând la concluzia că ea, doar ea este de vină
pentru eșecul lor matrimonial, datorită comportamentului ei
ușuratic, fapt ce duce la suspectarea acesteia de infidelitate,
bănuială care îl va roade ca un vierme pe intelectualul în-
setat de absolut. Ea este responsabilă de drama sufletească
pe care eroul o trăiește cu o intensitate acută, dar totul este
văzut prin ochii lui, trecut prin filtrul minții lui, al
hipersensibilității de care suferea, astfel încât, toată vina
cade pe ea, deși nu avem nicio dovadă a infidelității aces-
teia. 

Un alt personaj feminin vinovat de subjugarea bărbatului
pe care-l iubește este Zoe Trahanache din comedia ”O scri-
soare pierdută” a lui Caragiale, soția adulterină a lui Zaharia
Trahanache, îndrăgostită de prefectul orașului, Ștefan
Tipătescu. Fiind amenințată cu dezvăluirea relației adulterine
în presa locală, Zoe va demonstra de ceea ce este în stare,
trăgând toate sforile, manipulându-i pe toți bărbații implicați
direct sau indirect în scandalul scrisorii pierdute. Fire
voluntară și ambițioasă, Zoe este femeia puternică din spa-
tele bărbaților care se  cred puternici, conducându-i din
umbră cu o mână forte. Finalul fericit, mai ales pentru Zoe,
demonstrează că, dincolo de interesele meschine, voința fe-
meii este mai puternică și mai importantă decât orgoliile po-
litice ale bărbaților.

Ipostaza femeii casnice, așezată la locul ei și
preocupată, în permanență, de bunăstarea familiei, de grija
pentru copii, este identificată în personajul întruchipat de
Mara, din romanul omonim al lui Ioan Slavici. Femeie

puternică, rămasă văduvă, cu doi copii de crescut, ea nu se
dă în lături de a munci și de a agonisi câte ceva pentru ei,
pentru a le face un viitor, fiind extrem de mândră copiii pe
care i-a crescut și dovedind o forță nemaipomenită de a
răzbate în viață și de a le croi și lor un drum.

Tot o femeie remarcabilă este și Vitoria Lipan, persona-
jul principal al romanului sadovenian ”Baltagul”. Femeie
hotărâtă, puternică, inteligentă, Vitoria este bărbatul în casă,
atâta timp cât Lipan este plecat cu oile la munte. Ea vede
singură de gospodărie, crește cu grijă doi copii, fiind o mamă
iubitoare, dar severă, insuflându-le acestora dragostea față
de tradiții, cinste și dreptate, la fel cum se comportă și
văduva Mara. Întârziindu-i soțul, mai mult ca de obicei, deși
trebuia de multă vreme să se întoarcă cu oile de la munte,
ea intuiește, asemeni unui polițist, că soțul i-a fost ucis, mai
ales că este o femeie care crede în superstiții și în vise, toate
acestea confirmând același final tragic al lui Lipan. Vitoria
va reuși, cu multă tenacitate și perseverență, să demaște
ucigașii soțului ei și să-i pedepsescă, făcând dreptate și res-
tabilind ordinea perturbată de aceștia, asemeni unui Hamlet
feminin, uluind autoritățile cu perspicacitatea ei, cu capaci-
tatea ei de a pune totul cap la cap și de a intui exact ceea
ce s-a întâmplat în realitate.

În concluzie, femeia este omniprezentă în toate operele
de artă, așa cum am afirmat și la început, ea apare în ipos-
taza de femeie ”muză” pentru pictori, sculptori, poeți, femeia
eroină în nuvele, romane, dar și personaj dramatic, astfle
încât, ea poate fi văzută ca un ”axis mundi” pe care se
sprijină întreg universul, întreaga noastră existență. Virginia
Woolf afirmă, atât de frumos: ”uneori mi se pare că nu ești
femeie, ci lumina care cade pe flori”, conferind femeii o aură
pe care puțini o văd și mai puțini o apreciază.
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« Grupare a normalizării », cum  o numește  criticul
Eugen Negrici, generaţia ’60 va determina «
dezideologizarea » literaturii şi impunerea unei
independențe poetice. Acestei generaţii i s-au ataşat şi acei
scriitori care după ieşirea din închisorile comuniste au
dobândit rolul de « voci » penetrabile într-o epocă în care
se impusese o exprimare cenzurată de ideologia
totalitaristă. Astfel, putem vorbi de scriitorii : Nichita
Stănescu, Marin Sorescu, Ştefan Augustin Doinaş, Ion
Caraion, Ana Blandiana, Ileana Mălăncioiu, Ioan Alexandru,
Ion Pop.

Ana Blandiana este o poetă reprezentativă
pentrugeneraţia ’60, în măsura în care temele, motivele, dar
şi mijloacele de expresie se regăsesc gradat şi cu sensuri
variabile în creaţiile sale lirice cumulate de volumele :
persoana întâia plural (1964), Călcâiul vulnerabil (1966),
A treia taină (1969), Cincizeci de poeme (1970),
octombrie, noiembrie, decembrie (1972), Somnul din
somn (1977), ochiul de greier (1981), la cules de îngeri
(1997), refluxul sensurilor (2004) şi celelalte. E evident
că, în cadrul acestei generaţii, poeta are un loc bine
determinat, diferenţa făcându-se în modul cel mai evident,
la nivelul textualităţii, a profunzimii mesajului, a discursului
liric. 

Creaţia Anei Blandiana e considerabilă atât la nivel
cantitativ, însumând peste cincizeci de volume de poezie,
proză, eseistică şi publicistică, dar şi calitativ, permiţând
poziționarea acesteia printre cei mai importanţi scriitori
români din literatura postbelică.

Primul volum  se intitulează, într-un fel programatic,
persoana întâia  plural (1964). Titlul are valoare  simbolică
deoarece  scoate în evidenţă dorinţa eului de a se defini şi
de a-şi afirma personalitatea, în relaţie cu lumea, cu univer-
sul vizualizat cu un ochi proaspăt, de o spontaneitate ludică.
Nu e vorba de o naturalețe de suprafață, mascată și nici de
o mimare a trăirii profunde într-o lume ce se deschide cu
larghețe senzorialului. Dimpotrivă, sinceritatea e tonalitatea
care domină aceste versuri care transcriu trăiri marcate de
plenitudine şi patos. 

Chiar dacă titlul plachetei de debut pare să indice
o identificare a eului liric cu ideea de colectivitate, după
aproape o jumătate de secol de la apariţie, acesta capătă
conotaţii diferite : „persoana întâia plural”  poate reprezenta
vocea poeţilor tineri din deceniul al şaselea al secolului al

XX-lea, care se exprimau, în sfârşit, liber după o îndelungă
oprimare a sensibilităţii, a trăirilor  individuale.

Frenezia trăirii într-un univers paradisiac prin
bogăţia de forme, culori şi sunete ce se lasă captate, pro-
duce un fel de dilatare a eului, o hiperbolizare a fiinţei care
percepe lumea cu o intensitate maximă. Dimensiuni ale viz-
iunii lirice,  exprimate cu spontaneitate şi sinceritate : fur-
tuna, ploile, vântul, mările, apele albastre devin elemente
prin intermediul căroră poeta comunică trăiri de o mare in-
tensitate. 

Acest volum  dă măsura unor trăiri extatice şi
necenzurate, plasate într-un univers aparent neproblematic,
în care eul liric are capacitatea de a relaţiona cu pulsaţiile
cosmice. Eul este miezul poemelor, care-şi descoperă cu
încântare şi uimire materialitatea, asistând la miracolul pro-
priei transformări şi exprimând euforia  autocontemplării.
Viziunile lirice sunt surprinse într-o anvergură subiectivă ex-
trem de productivă estetic şi de limpede, în timp ce norma
poetică dominantă este senzorialitatea, impactul direct cu
lucrurile. 

În poezia  Copilărie,  poeta afirmă cu sobrietate : „
Din oglindă mă privea un trup firav/ Cu claviatura coastelor
distinctă, / Inima-apăsa pe clape grav/ Şi-ncerca să-apară
în oglindă. ”, surprinzând legătura trup-inimă, fizic-spirit,
univers văzut şi univers nevăzut care par a se contopi în
simbolul oglinzii care accentuează ideea de lumi paralele
care se intersectează aici. Ca  „într-un joc de-a baba-oarba
”, poeta îşi descoperă esenţialitatea şi zbaterile interioare,
tensiunea reflexivă şi proiectează spaţii imaginare incon-
fundabile :   „N-am văzut-o niciodată, dar ştiam, / Ca-ntr-un
joc de-a baba-oarba, că-i ascunsă/ (Precum inima salcâmu-
lui din geam/ Coşului pieptului de crengi o face frunză). ”

Astfel, poezia  învingători devine o meditaţie de-
spre sensul vieţii, despre derutele existenţiale prin ra-
portarea omului la sacru şi profan, devine expresia nevoii
de armonie dar şi a revoltei în faţa grotescului. În primele
două strofe natura este înfruntată cu un aer copilăresc, cu
„arcul de vişin”,  „fluturând peste lume/ Cerul senin ca pe-
un panaş puţin strâmb ”, dar cu demnitatea şi bucuria vic-
toriei. În următoarele versuri planul imaginar al copilului se
anulează, şocat fiind, după iureşul jocului, de imaginea
înspăimântătoare a oraşului, surprins într-o imagine vizual-
senzorială vibrantă : „ Dar când am intrat în oraş, speriată,/
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Expresivitatea liricii poetei Ana Blandiana
Corina Vlădoiu
Profesor de limba și literatura română
Şcoala Gimnazială nr.7, Mediaș, jud. Sibiu
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Bucuria ni s-a-nchircit în plămâni ca un chist,/ Şi ne-am
înspăimântat privind, deodată,/ Acel oraş al nostru, trist. ” 

O estetică a urâtului, menită să reflecte profanul de-
viant, scâlciat al contingentului se concentrează în versurile
: „Dărâmăturile, cunoscute, murdare de soare, / Ne înşfăcau
privirile brutal ca-n cleşti¬¬-/ Treceam pe străzi ca pe ciudate
maxilare/ Cu dinţii scoşi şi răni groteşti ”. Astfel,  bucuriei îi
ia locul tristeţea, spaima, brutalitatea, tăcerea, ura. 

Putem spune că există deja un stil poetic inconfund-
abil dacă analizăm maniera de a modela imaginea poetică,
ca ideaţie sau ca mod de organizare a imaginilor în jurul
unui ax central, iluminând cu o multitudine de sensuri. Poeta
realizează un  elogiu adus iubirii spirituale dintre femeie şi
bărbat, pe care o ridică la nivelul unui mit poetic, o
experienţă completă şi tensiune a aspiraţiei, nicicând
împlinită satisfăcător însă, aşa cum apare în poemele : De-
scântec de ploaie şi  Dans în ploaie.

Ca suflet romantic, poeta nu poate evita întoarcerea
la natură, într-o nevoie ardentă a descifrării  tainelor, ad-
mirându-i momentele sublime dar şi tragice, misterul
regenerării, clipa împlinirii, tainica agonie, frăgezimile şi mo-
mentele de miracol, miresmele, vraja. Ana Blandiana nu
ezită să spună că iubeşte ploile care au darul de a o defini
feciorelnică, dezlănţuită, proaspătă, pătimaşă şi de a o etala
în faţa bărbatului-iubit cu „ magica formulă « Sunt cea mai
frumoasă femeie » ” (Descântec de ploaie), cerând apoi: „

Lăsaţi ploaia să mă îmbrăţişeze de la tâmple până la
glezne”. (Dans în ploaie) 

Erotica poetei deschide porţile către visare, in-
vitându-şi lectorii să se împlinească astfel  într-o lume
ideatică, care să corecteze imperfecţiunile prezentului :
„Iubiţii mei, priviţi dansul acesta nou, nou, nou, / Noaptea-şi
ascunde ca pe-o patimă vântul în bezne/ Dansului meu i-e
vântul ecou”, „Iubiţi-mi liberul dans fluturat peste voi”. (Dans
în ploaie) 
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Femeia-înger în poezia lui eminescu
Comorașu aura
Profesor limba și literatura română

Școala Gimnazială, Sascut, jud. Bacău
Dragostea este sentimentul divin care te poate ridica

instantaneu în al nouălea cer sau te poate arunca cu
violenţă în al nouălea iad. De fiecare dată, acest sentiment
profund este definit mereu la fel şi întotdeauna diferit
deoarece nimeni nu poate exprima exact în cunvinte ceea
ce simte şi pentru că dragostea nu e niciodată la fel.

Eminescu, în literatura noastră, este fără îndoială cel
mai mare poet al iubirii. Datorită dragostei neîmpărtăşite,
aproape toate poeziile sale de dragoste descriu cu tristeţe
acest sentiment. În creaţia sa, el a trăit iubirea ca vis. El este
creatorul unui cântec frenetic al naturii terestre în veşnica
rotire a anotimpurilor. Sufletul lui trăieşte în înfloririle şi rotirile
naturii încântătoare, de basm, în care totul e fragil, pur, cat-
ifelat. Ceea ce îl singularizează pe poetul nostru în literatura
universală este îngemănarea celor două sentimente (natura
şi dragostea), împletirea originală, în cadrul căreia cele două
trăiri se potenţează reciproc: natura mirifică, prin armonie,

relief, muzicalitate, sensibilizează sufletul îndrăgostit, care,
la rându-i, o vede mai frumoasă, caldă, blândă, ocrotitoare
şi umanizată.

În poezia „S-a dus amorul…”, de altfel, ca şi în alte
poezii ale sale, Mihai Eminescu evocă chipul iubitei prin am-
intirile sale. Ea este „lumină de-n departe”, „fiinţă cu ochi di-
vini”, care reprezintă salvarea prin biruirea morţii prin epitetul
„ochi renăscători de moarte”.

Iubita sa este descrisă pe două planuri: fizic şi spiritual.
În viziunea poetului, pe plan fizic, femeia este rece ca mar-
mura „mâna ei cea rece” care exprimă ideea preconcepută
a lui Eminescu, ea nu răspunde întodeaunaa sentimentelor
aşteptate. Ea este cu „ochi întunecaţi” deoarece nu este în
stare să-l înţeleagă întotdeauna aşa cum şi-ar fi dorit poetul.
Cu toate acestea, însă, iubita are un „smerit surâs”, o
„blondă faţă” căci, de fapt, el şi-o doreşte intimă, apropiată,
blândă ca să-i facă viaţa un vis.
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În plan spiritual, femeia este „un vis misterios /şi blând
din cale-afară” deoarece pentru poet, femeia rămâne o mare
taină, ea este mai mult o iluzie decât realitate. După cum
luna, vrăjind natura cu lumina ei rece, strălucitoare şi
dizolvantă a formelor aparente, poate îmbrăca pământul în
aura ei magică, tot aşa iubita, născută din lumină („lumină
de-n departe” – metaforă) şi din moarte („ochi…/ renăscători
din moarte”) poate să transforme „visul misterios” al poetului
în viaţă adevărată, pentru ca iubirea să învingă nefericirea
şi condiţia umană, să asigure armonia exterioară şi lăuntrică.
Însă acel cutremur mutaţional („Să mi se pară cum că
creşti”), care să preschimbe iubirea şi iubita în entităţi nepier-
itoare, nu a avut loc. Astfel, cei doi îndrăgostiţi se despart
pentru totdeauna: „prea mult un înger mi-ai părut” – iubita
este de neatins deoarece e o iluzie; „prea puţin femeie” –
este mai mult un înger decât o femeie.

Astfel, în această poezie observăm un echilibru dintre
spritual şi fizic deoarece poetul tinde spre femeia perfectă,
el idealizând-o. Pentru el, ea este ca o plutire în univers, ca
un înger într-un vis misterios, ceea ce reprezintă echilibrul
dintre planul fizic şi spiritual. Deci, poetul nostru izbuteşte şi
speră, suferă şi plânge, la fel ca noi toţi.

Femeia e una dintre vocile care vesteşte armonia divină
a universului. Chipul femeii iubite este ridicat la gradul unui

simbol, o adoraţie, care, depăşind obişnuitul vieţii, trece in
absolut.

necesare şi numai în prezenţa cuiva, de preferinţă a
unui bărbat din casă. Un mic paradox, observat şi într-o
carte veche dedicată educaţiei „helenilor”, în care se
compară rolul femeii în societăţile arhaică şi „liberală”,
clasică, a vechii Grecii. În vreme ce femeia „secolului lui Per-
icle” este socialmente destinată exclusiv  îngrijirii,
administrării propriei gospodării, pe care nu are voie s-o
părăsească, femeia epocii arhaice greceşti este
independentă, participă chiar, în comunităţile doriene mai
ales, la concursuri atletice, se manifestă din plin în viaţa
socială, politică şi culturală a cetăţii. Şi, în vreme ce femeia
perioadei clasice eladeşti „nu şcie nimic” şi „de scris abia îşĭ
póte zgîria numele”, femeia arhaismului eladesc este cultă,
educată, creatoare de literatură, nu mai puţin de nouă po-
etese, „tóte doriene”, evidenţiindu-se prin scrierile lor: „Prax-
illa, Moiro, Annyte, Sappho, Erinna, Telesilla, Korinna,
Nossis, Myrtis”. Iată, aşadar, un număr important de scri-
itoare, dezminţind, prin însăşi arta lor, imaginea femeii inca-
pabile să se ridice la înălţimea inteligenţei şi creativităţii
bărbatului, cum s-a acreditat ideea, în anumite perioade is-
torice.

Fantoma  - Domnișoara Christina
Camelia Silea
Profesor limba și literatura română
Școala Gimnazială ”Regina Maria„ Sibiu

Domnişoara Christina, eroina din romanul omonim
al lui Mircea Eliade, este un personaj la fel de tragic ca
Maitreyi şi, dincolo de decoruri, cele douã poveşti seamãnã
în esenţa lor: o iubire interzisã de legi nescrise, petrecutã
totuşi, fãrã ca vreunul din cei doi sã scape neatins de un
blestem. Blestemul se întinde şi asupra surorii fetei, poate
pentru cã şi aceasta e îndrãgostitã de acelaşi bãrbat: Chabu,
fetiţa de 12 ani se sinucide, Sanda moare de un rãu neştiut. 

Cu adevãrat şocant în Domnişoara Christina nu
este firul epic, nici erotismul când sadic, când masochist,
(secvenţa din pivniţã, cu Simina), ci amestecul de voci liter-
are aparent nemiscibile şi care se fac totuşi auzite atât în
povestea propriu-zisã cât şi în personaj. Povestea Christinei
continuã Luceafãrul eminescian, (cu personajele schimbate:
Christina în rolul astrului, Egor în cel al Cãtãlinei) şi continuã,
în acelaşi timp, Rãscoala lui Liviu Rebreanu. Influenţa emi-
nescianã e textualã, explicitã (domnişoarei ucise la 20 de
ani îi plãceau versurile lui Eminescu, o strofã din Luceafãrul
se reia obsesiv, amorul e între o nemuritoare şi un muritor),

iar influenţa lui Rebreanu difuzã: tînãra murise la 1907, în
sat se vorbeşte cã ar fi fost violatã de ţãrani, un ameninţãtor
personaj colectiv va fi prezent la arderea conacului. Mircea
Eliade merge mai departe (sau pe altã cale) decât înaintaşul
sãu romantic şi decât predecesorul sãu realist. Christina
obţine "o orã de iubire" cu un muritor - aceasta este varianta
la Luceafãrul. Amintirea evenimentelor din 1907 cãrora le-a
fost victimã tânãra stãpânã, dupã 30 de ani - aceasta este
continuarea la Rebreanu. De aici încep însã diferenţele.
Christina nu este o nemuritoare privilegiatã, ca Hyperion, ci
una damnatã: ucisã, se transformã în strigoi. Ca moşiereasã
se spune cã a fost crudã şi desfrânatã, dar nimic nu confirmã
zvonurile care circulã pe seama ei. Fantasticul, cu dubla lui
ofertã, arde la foc mic în întreaga nuvelã: doamna Moscu,
sora mai micã a Christinei e semi-nebunã şi nu se ştie dacã
lucrurile ciudate care se petrec la conac (uciderea gãinilor
etc.) i se datoreazã ei sau presupusei stafii. Simina, nimfeta
maleficã de 9 ani pare sã fi moştenit unele dereglãri psihice,
între altele somnambulismul, Sanda poate fi şi ea bolnavã,
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nu neapãrat terorizatã de gelozia de dincolo de moarte a
mãtuşii dispãrute, iar Egor e hipersensibil, ca orice artist
plastic şi viseazã, nu trãieşte, etc. 

Cum toate personajele feminine de la moşie
(bãtrâna, tânãra, fetiţa şi doica) sunt extrem de bizare, fan-
tasticul Christinei poate trece aproape neobservat.
Fierbinţeala rece sau rãceala fierbinte şi felul neauzit în care
îşi face apariţia noaptea sunt singurele semne ale unui trup
neomenesc. Christina invitã la o dragoste dincolo de obişnuit
şi bãrbatul se lasã sedus, cu voluptate şi dezgust. Dupã
dispariţia ei definitivã (prin ritualul purificator al focului) el va
rãmâne cu ursita lui Miron. Ca mai toate personajele femi-
nine ale lui Eliade şi acesta e construit din iubirea şi ura bãr-
batului, din atracţiile şi repulsiile lui. 

Deoarece am constatat că elevii de liceu sunt
fascinați de literatura fantastică, am încercat să le arăt că și
literatura română conține opere interesante pentru ei. În con-
tinuare voi exemplifica o fișă de lucru, în urma lecturii capi-
tolului al IV-lea al romanului.

Cerinţe :
1.Referindu-te la fragmentul din capitolul al IV-lea,

selectează pasajul care redă reacţia lui Egor la auzul  cu-
vintelor Siminei. Explică reacţia lui Egor.

2.Selectează apoi pasajul referitor la atitudinea
Siminei. Cum explici comportamentul fetiţei de nici zece ani
împliniţi?

3.Precizează unde are loc întâlnirea Siminei cu
domnişoara Christina, mătuşa sa.

4.Ce explicaţie puteţi da faptului că naratorul a ales
acest spaţiu ca loc de întâlnire. Menţionaţi alte opere literare
unde întâlnirea personajelor se produce în acelaşi spaţiu.

5.„Iniţial, fantasticul (fr. fantastique, lat. phantasticus.
gr. phantastikos) desemnează ceea ce nu există în realitate,
ceea ce pare ireal, aparent, iluzoriu, lumea fantasmelor.” 
Literatura fantastică va pune sub semnul întrebării realul,
căci ezitarea e atât a personajului şi a cititorului, cât şi a
autorului. Fantasticul apare de la superstiţiile cele mai
evoluate, având la origine două forme psihologice ale
conştiinţei, identificate de Sergiu Pavel Dan în Proza
fantastică românească. Cele două forme sunt frica, expresie
a sentimentului de securitate şi vulnerabilitate a fiinţei umane
şi eterna nevoie de vis, de ideal. Gândirea fantastică
reproduce astfel, permanenta aspiraţie a omului de a se
depăşi pe sine însuşi. Omul se defineşte ca om prin aceea
că posedă dimensiunea sacrului. „Prin experienţa sacrului,
spiritul uman a sesizat diferenţa între ceea ce se revelă ca
fiind real, puternic, bogat şi semnificativ şi ceea ce este lipsit
de aceste calităţi, adică curgerea haotică şi periculoasă a
lucrurilor.”  
La Eliade sacrul întemeiază o lume reală şi semnificativă.
Sacrul dă lumii o nouă dimensiune, îi dă realitate. Cortina

dintre sacru şi opusul său, profanul, există şi totodată nu
există. Cei care pot pătrunde cu privirea dincolo de ea sunt
înrădăcinaţi în profan, în timp ce actorii de pe scenă sunt
instalaţi în sacralitate. Trăind cu nostalgia începutului, omul
caută să evadeze din profan, să găsească starea de atunci.
Ţinând cont de informaţiile de mai sus, precizează care sunt
acele motive literare prezente în cele două texte care
contribuie la realizarea unei atmosfere fantastice?
Ofertă de interpretare
1.“Egor tresări şi se simţi deodată înspăimântat (…)”
“Egor auzise înspăimântat glasul cu care pronunţase Simina
ultimele cuvinte”. 
Egor se simte derutat şi înspăimântat la auzul cuvintelor
Siminei, pentru că începe să simtă că la conac încep să se
petreacă lucruri ciudate, care nu pot fi explicate logic, mai
ales cu cât începe să simtă tot mai pregnant reală prezenţa
domnişoarei Christina. “Vizitele” acesteia depăşesc planul
oniric şi tânărul este din ce în ce mai derutat.
2.“Îi făcea atâta plăcere furia unui bărbat, a unui om atât de
mare şi de puternic, împotriva ei, care nu împlinise încă zece
ani...” Pasajul selectat redă reacţia Siminei şi este oferit de
către narator după ce mai sunt amintite înainte detalii
precum: glasul Siminei care “parcă se oprise într-adins aici”;
“ochii – care – îi străluceau, cu pupilele mărite” şi capul –
care – avea o stare ţeapănă, nefirească”, detalii care trimit
spre o modalitate indirectă de caracterizare a fetei de numai
10 ani, care ştie să accentueze acele detalii dintr-o discuţie
care pot înfricoşa un bărbat, folosindu-se totodată de
elementele nonverbale, adică, strălucirea ochilor sau poziţia
capului, detalii ce denotă o siguranţă ieşită din comun,
necaracteristică unei fetiţe. Plăcerea pe care o simte
provocată de furia unui bărbat încununează şi
deconcertează atât personajul, pe Egor, cât şi cititorul care
simte din nou intruziunea fantasticului în real. Fetiţa,
“întâlnindu-se” destul de des cu mătuşa ei moartă, începe
să copieze comportamentul şi mai ales cruzimea acesteia.
3.Întâlnirile dintre Simina şi mătuşa ei au loc în planul oniric
dar, tind să depăşească acest plan, dovadă fiind unele
motive fantastice prezente în planul real care nu pot fi
explicate logic. Despre vis aflăm din Dicţionarul de simboluri
că funcţionează „ca o supapă pentru impulsurile reprimate
în cursul zilei”, în acest sens concluzionăm că Christina este
un personaj fascinant care copleşeşte prin prezenţa ei chiar
şi după moarte pe oricine se află în spaţiul unde şi-a dus
existenţa. Dar, interesantă de ştiut aici este şi o altă părere,
conform aceluiaşi dicţionar, care spune că în vis „subiectul
se proiectează pe sine în imaginea altei persoane; el se
alienează prin identificarea cu celălalt”, şi spunem
interesantă deoarece, în această situaţie apariţiile Christinei
în visele lui Egor sau ale copilei de zece ani ar fi de fapt
proiecţii ale sinelui.
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Femeie, mamă în literatura română
Crăciun Simona maria
Profesor în învățământul preșcolar
Grădinița Rază de Soare Mediaș, jud. Sibiu
popa marinela iuliana
Profesor în învățământul preșcolar
Grădinița Rază de Soare Mediaș, jud. Sibiu

Femeia! A fost, este şi va fi privită întotdeauna ca o
busolă după care se ghidează societatea, pentru că „toate
popoarele civilizate au respectat femeia”. 

(J. J. Rousseau)

Femeia a fost dintotdeauna un subiect de abordare
în literatură și în artă, adevărate capodopere au fost create
despre și pentru ea. Totuși, misterul femeilor încă nu a fost
descoperit, ea reușind să rămână mereu pe poziții supe-
rioare, iar toată creația despre ea nu a făcut decât să-i
sporească și mai mult taina.

Aşa vedem noi rolul mamei în viata unei familii şi
dacă studiem anumite opere ale literaturii române, dar şi
universale, aceasta e una dintre imaginile mamei. Această

imagine a mamei, ca început al lumii o regăsim şi-n
concepţia poetului Grigore Vieru: ,,Mama e începutul tuturor
începuturilor”. Ea e privită ca o minune divină, oferită de
Dumnezeu, fiind înzestrată cu darul de zămisli viată. De
aceea mama trebuie să posede un summum de calităţi, un
ocean infinit de bunătate şi iertare. În acest sens şi marele
scriitor francez H.de Balzac afirma: ,,Inima mamei e un
adânc abis la capătul căruia găseşti de fiecare dată iertare.”

În mod special a fost abordată femeia în ipostaza
de mamă, aceasta fiind depistată în poeziile multor autori
români. Eminescu a tratat mama cu un dor nestins, iubind-
o foarte mult, iar mai nou, elevii au identificat chipul mamei
și la Spiridon Vangheli, în poezia cu tentă baladească „Șalul
verde”. Aici însă o găsim îndepărtată de copii, dar cu
aceleași griji, deoarece ea se sacrifică pentru fiii ei,
punându-se astfel accent pe relația dintre ei.

4.Naratorul a ales ca spaţiu de întâlnire planul oniric pentru
că visul este singura cale prin care două personaje
aparţinând unor lumi diferite, incompatibile şi total opuse,
aceea a morţii şi aceea a vieţii, se pot întâlni.
5.Ca motive literare care contribuie la realizarea unei
atmosfere fantastice pot fi menţionate: spaţiul oniric ca loc
de întâlnire al celor două personaje feminine; cruzimea
nefirească de care a dat dovadă domnişoara Christina în
timpul vieţii, faptul că nu i-a fost găsit trupul după moarte,
drept pentru care este considerată strigoi; urletul care se
aude în finalul textului.Eugen Simion în postfaţa la Proza
fantastică, nota că fantasticul la Mircea Eliade are trei
dimensiuni. Prima se bazează pe relaţia sacru-profan
(Noaptea de sânziene, 19 Trandafiri, La ţigănci), a doua este
fantasticul de tip erudit, bazat pe simboluri folclorice
(Şarpele, Domnişoara Christina), iar cea de-a treia ţine de
fantasticul bazat pe simboluri indice (Nopţi la Serampore,
Secretul doctorului Honigberger).

În cazul romanului Domnişoara Christina, Paradisul
devine Infern pentru personajul principal. Povestirea
izvorăşte direct din folclorul românesc, textul fiind un soi de
mister universal, un basm în care fantasticul devine un
supranatural de factură magică. Oscilarea între real şi ireale
înlocuită cu un adevărat conflict între Viaţă şi Moarte. Există
o ambiguitate între real şi suprareal prin folosirea celor două
procedee de scriitură: imperfectul şi modalizarea. Tzvetan
Todorov  evidenţiază faptul că imperfectul pune o distanţă
între personaj şi narator, poziţia autorului rămânând

necunoscută, în timp ce modalizarea menţine prezenţa lumii
miraculoase şi a celei cotidiene prin folosirea unor locuţiuni
introductive de tipul poate că. Fantasticul constă în prezenţa
familiară a lumii celeilalte, lume care o dublează pe a
noastră în sensul că aceia care locuiesc în ea pot intra sau
ieşi de acolo liber. Pot chiar, să-i invite pe muritori acolo.
Fantasticul îndeplineşte toate cele trei funcţii teoretizate de
Tzvetan Todorov: produce asupra cititorului o impresie
aparte, groază sau oroare, ori simplă curiozitate, întreţine
fantasticul prin prezenţa suspens-ului, descrie un univers
specific şi o acţiune specifică.
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muza a zecea
Cristian Cătălinoiu
Biblioteca
Şcoala Gimnazială nr. 21 Sibiu

Mama este fiinţa căreia îi suntem datori cu un re-
spect profund, căreia îi mulţumim pentru faptul că ne-a adus
pe lume, dăruindu-ne cel mai frumos cadou pe care-l putem
primi – viaţa. Primul zâmbet, primul pas, primul cuvânt, o
carte cu poveşti, copilăria cu toate tainele ei, totul sunt
legate de Mamă. Mama este o zână ce a coborât din
tărâmul basmelor pentru a fi alături de noi. 

Sentiment dintre cele mai adânci ale omului, în care
se îmbină recunoştinţă, încredere, veneraţie, duioşie, iubirea
pentru Mamă şi-a găsit în literatura română întruchipări artis-
tice deosebite, care impresionează prin sinceritate şi
căldură. În final, ne lăsăm visul şi gândul să zboare purtate
pe aripi de vers eminescian: „O, mamă, dulce mamă…
”.Opere însemnate ale epocii au în centrul lor imaginea
Mamei: „Doamna Chiajna” de Al. Odobescu, „Mara” de Ioan
Slavici, „Mama” de George Coşbuc etc. „Amintirile din
copilărie” ale lui Ion Creangă prezintă dragostea pentru
Mama sa, căreia îi datorează existenţa ca om şi ca scriitor:
„Şi eu eram vesel ca vremea cea bună şi șturlubatic şi
copilăros ca vântul în tulburarea sa. Şi mama, care era
vestită pentru năzdrăvăniile sale, îmi zicea cu zâmbet une-
ori, când începea a se ivi soarele dintre nori după o ploaie
îndelungată: Ieşi, copile cu părul bălai, afară şi râde la soare,
doar s-a îndrepta vremea şi vremea se îndrepta după râsul
meu… Aşa era mama în vremea copilăriei mele, plină de
minunăţii, pe cât mi-aduc aminte; şi-mi aduc bine aminte,

căci braţele ei m-au legănat când îi sugeam ţâţa cea dulce
şi mă alintam la sânu-i, gângurind şi uitându-mă în ochii-i
cu drag! Şi sânge din sângele ei şi carne din carnea ei am
împrumutat, şi a vorbi de la dânsa am învăţat. Iar
înţelepciunea de la Dumnezeu, când vine vremea de a pri-
cepe omul ce-i bine şi ce-i rău.”

Prin urmare, Mama înseamnă, echilibru şi statorni-
cie, ea fiind mereu acolo, aşteptându-ne. Mama e prezentă
în creaţiile marilor scriitori deoarece binele şi frumosul,
adevărul şi dragostea, toate izvorăsc din chipul, glasul şi
mâinile sale, redând astfel, fără efort vizibil, ordinea
universală.

În spatele fiecărui om mare s-a găsit o femeie
deosebită, ce a ştiut să îşi aducă aportul la binele familiei,
al bărbatului său și al celor din jur. Au fost multe femei ce
şi-au influenţat bărbaţii în luarea deciziilor.
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„Căci nimeni n-a scăpat cu totul 
şi nu va scăpa vreodată de dragoste, 

cât va fi frumuseţe în lume 
şi ochi care s-o vadă”

longos

Adeseori, puterea stă în cuvinte şi mai puţin în
acţiuni. Lumea greacă, de la care am moştenit raţiunea, dez-
baterea publică, polemica, acea confruntare de idei atât de
prezentă în agora, cunoştinţe de tot felul, de la cele istorice
la cele ale ştiinţelor exacte, ne-a purtat prin vălurile unor mi-
tologii oriental-europene spre a ne obişnui cu demnitatea şi
curajul, cu năzuinţa şi reuşita, cu dorinţa neostoită de
însuşire a Adevărului şi Frumosului. Şi toate eforturile
vechilor helazi, toate peregrinările lor, toată civilizaţia pe care
au construit-o cu sârguincioase stăruinţe, dedicate aflării
echilibrului lumii, şi le-au transferat în puterea cuvintelor, mai
întâi purtate din cetate în cetate de aezi, apoi încrustate în
piatră, în papirus şi pergament, în eleganţa ceramicii cu care
au îmblânzit lumea cunoscută, oikumene. Şi, pentru a rostui
acele purtătoare de cuvinte, cărţile, în lăcaşuri binemeritate,
unde să poată fi aflate şi citite, grecii au mai găsit de oferit
două cuvinte posterităţii, nominalizând astfel, în timp, locurile
unde care adăpostesc, fizic, anumite creaţii culturale: Bib-

lioteca şi Museionul. 
Puterea cuvintelor scrise de învăţaţii şi oamenii de

cultură greci a răzbătut până la noi, păstrându-şi nealterat
prestigiul, în ciuda numeroaselor opere pierdute sau ampu-
tate în vâltorile istorice. Iar aceste opere au relevat
personalităţi culturale, ştiinţifice, politice pe care, dacă nu le
cunoaştem îndeajuns în desfăşurarea vieţii sau operei lor,
le aflăm, din ce ne-a rămas de la ele, drept personalităţi încă
vrednice de admiraţie. Iar una dintre acestea este Sappho,
poeta ce şi-a creat o asemenea faimă prin talentul său, încât
nici anemicii detractori, datoraţi unor timpuri mai puţin priel-
nice preocupărilor lirice, nu i-au putut ştirbi, în timp, aura
literară.

Sappho a fost o poetă lirică, ceea ce însemna că
versurile şi le acompania la coardele lirei, de unde şi muzi-
calitatea deosebită a scrierilor sale. Din păcate, o mare parte
din opera ei s-a pierdut, doar două poeme fiind recuperate,
pare-se, în totalitatea lor, în vreme ce fragmente tot mai nu-
meroase vin să adauge încă o emoţie versurilor deja cunos-
cute. Actualmente, opera ei e fragmentară, la fel biografia-i,
informaţiile despre viaţa poetei fiind extrem de lacunare,
culese din amintirile sau creaţiile poetice ale unor urmaşi
care, nu puţini dintre aceştia, i-au succedat după veacuri în-
tregi. Catul, Ovidiu, Horaţiu, scriitori romani care i-au 
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apreciat într-atât opera încât i-au adoptat versificaţia pro-
prie (vezi Odele lui Horaţiu, îndeosebi), s-au raportat la Sap-
pho după mai bine de jumătate de mileniu de la moartea
poetei. Catul şi Horaţiu, consideraţi a fi creatorii limbii literare
latine, pe care au reuşit să o transpună în metrica poeziei
eline, au folosit în scrierile lor strofa safică, alcătuită „din trei
hendecasilabi şi un pentametru” (Zoe Dumitrescu-
Buşulenga), în vreme ce Ovidiu a prezentat, într-una din
scrierile sale, imaginea proprie pe care şi-a creat-o în
privinţa poetei din Lesbos. Imagine strălucitoare, evident, la
fel ca la Catul, care, din preaplinul aprecierii sale pentru
poezia safică, şi-a poreclit marea-i iubire Lesbia, spre a o
impregna, probabil, ideatic cu  frumuseţea artistică ce
răzbătea din versurile celebrei poete.

Aprecierea literaţilor romani ne apare ca firească, în
condiţiile prestigiului de care s-a bucurat Sappho, datorită
operei ei de o delicateţe aparte. Deşi a scris numai în limba
eolică, iar, cu timpul, muzica ce-i acompania versurile a de-
venit inaccesibilă, poezia safică a circulat permanent în
spaţiul elenic, atât în perioada arhaică grecească, în care
şi-a creat opera Sappho, cât şi în cea clasică. Solon însuşi,
contemporan al poetei, se zice că ar fi dorit s-o cunoască,
iar legendele ulterioare susţineau o victorie safică asupra lui
Pindar, la un concurs de poezie.  

Evident, presupusul concurs nu avea cum exista, Pindar,
socotit cel mai de seamă poet liric al grecilor, născându-se
la aproximativ un veac după Sappho. Dar o asemenea
legendă consfinţeşte prestigiul poetei din Lesbos, într-o so-
cietate elină unde rolul femeii era redus la atributele casnice,
fiindu-i îngrădită ieşirea în public, acceptată doar în contextul
anumitor cumpărături necesare şi numai în prezenţa cuiva,
de preferinţă a unui bărbat din casă. Un mic paradox, ob-
servat şi într-o carte veche dedicată educaţiei „helenilor”, în
care se compară rolul femeii în societăţile arhaică şi
„liberală”, clasică, a vechii Grecii. În vreme ce femeia „sec-
olului lui Pericle” este socialmente destinată exclusiv  îngri-
jirii, administrării propriei gospodării, pe care nu are voie s-o
părăsească, femeia epocii arhaice greceşti este
independentă, participă chiar, în comunităţile doriene mai
ales, la concursuri atletice, se manifestă din plin în viaţa
socială, politică şi culturală a cetăţii. Şi, în vreme ce femeia
perioadei clasice eladeşti „nu şcie nimic” şi „de scris abia îşĭ
póte zgîria numele”, femeia arhaismului eladesc este cultă,
educată, creatoare de literatură, nu mai puţin de nouă po-
etese, „tóte doriene”, evidenţiindu-se prin scrierile lor: „Prax-
illa, Moiro, Annyte, Sappho, Erinna, Telesilla, Korinna,
Nossis, Myrtis”. Iată, aşadar, un număr important de scri-
itoare, dezminţind, prin însăşi arta lor, imaginea femeii inca-
pabile să se ridice la înălţimea inteligenţei şi creativităţii
bărbatului, cum s-a acreditat ideea, în anumite perioade is-
torice.

Şi tot de perioade istorice, ţine, cred, şi macularea imag-
inii lui Sappho, în special de către autorii de comedii ai sec-
olului al IV-lea d.Hr, pornind de la legenda (falsă, după
majoritatea cercetătorilor lumii antice) conform căreia Sap-

pho s-ar fi sinucis din dragoste neîmpărtăşită pentru Phaon,
un pescar sau corăbier, aruncându-se de pe stâncile Leu-
cade, nişte insule destul de îndepărtate de Lesbos. Această
legendă, amintită iniţial de Cratinos, un scriitor de comedii
din sec. V a.Hr., a fost exploatată negativ tot de nişte autori
de comedii, nouă veacuri mai târziu. Numai că aici era vorba
de ceea ce numim azi atac la persoană, nicidecum de ne-
garea calităţilor poetice ale lui Sappho. Poezia acesteia şi
anumite date biografice, legate de aspectul fizic al poetei ―
mică de statură şi întunecată la piele, deloc frumoasă, pare-
se ― au fost folosite drept pretext pentru „acuzarea” poetei
de tot de felul de fapte reprobabile, de viaţă furtunoasă (în
sens peiorativ), de relaţii avute cu alţi poeţi etc. Era, probabil,
exprimarea artistică a repezentanţilor unei epoci sărăcite în
valoare culturală, datorită schimbărilor survenite în civilizaţia
europeană, în ansamblu ei. Era o schimbare de lumi, în
cadrul căreia abia se evidenţiau, cultural, câteva nume (Lon-
gos, Apuleius), iar gustul public se atrofiase, în privinţa artei
(inclusiv literare), preferând stereotipiile schematizate literar,
abundente în acţiuni trăite de personaje prin mai toată
lumea, unei literaturi pline de sensibilitate şi culoare, precum
fusese cea safică. Era, poate, şi o altă percepţie asupra val-
orii-nonvalorii, datorată descompunerii unui stil de viaţă eu-
ropean derulat sub influenţa civilizaţiilor greco-romane, încă
neînlocuit de un alt mod de viaţă acceptabil (din punct de
vedere social şi politic, mai ales), cu propriile valori solid an-
corate în mentalul colectiv.

Dar, trecând peste aceste „atacuri” postume ale
unor epigoni, faima de poetă a lui Sappho a străbătut lumea.
În Evul Mediu strofa safică a fost intens folosită, datorită
„acomodării” acesteia cu latina vulgară. Renascentiștii au
redescoperit-o pe Sappho, alături de alţi creatori ai
Antichităţii culturale şi ştiinţifice, pe măsură ce valorile antice
păstrate în mediul orientalo-bizantin reintrau în circuitul cul-
tural european. În epoca modernă Sappho era din nou
preţuită, tradusă, opera ei, puţină şi fragmentară câtă se
afla, era cercetată de lingvişti, de istorici culturali, de poeţi.
Într-un volum de opere heliadeşti, în cadrul notelor explica-
tive, se face un istoric al traducerilor safice în spaţiul româ-
nesc, în decursul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului
al XX-lea. De la scriitori la istorici, mulţi au abordat cel puţin
poeziile safice complete ajunse până la noi, două poeme
adresate tot unor personaje feminine: una zeiţei Afrodita,
„patroana” Casei Muzelor, acea „şcoală de fete” pe care
Sappho o conducea în Lesbos, al doilea poem fiind adresat
unei femei oarecare. Traducerile, adesea adaptări în proză
sau, ca în cazul lui Ion Heliade Rădulescu, poeme rimate
(grecii nu au folosit rima), evocă şi ele marea preţuire de
care se bucura Sappho, considerată şi atunci, ca şi acum,
ca şi în veacurile ce s-au scurs de la crearea liricii sale, una
dintre cele mai valoroase scriitoare din antichitate. Însuşi
Mihai Eminescu a folosit moştenirea metrică a poetei din
Lesbos, strofa safică, în a sa Odă (în metru antic), pare-se
sub inspiraţia lui Horaţiu, pe care îl citea cu plăcere.
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Ceea ce impresionează la creaţiile lui Sappho este
direcţionarea liricii sale exclusiv către Eros, către sentimentul
cel mai gingaş dar şi cel mai furtunos de care omul e capa-
bil, dragostea. În Oda (imnul) dedicată Afroditei, păstrată în
integralitatea ei, poeta descrie expresiv diferenţa dinspre
pământul întunecat şi strălucirea solară a palatului ceresc
în care îşi duc nemurirea zeii, aidoma diferenţei dintre un
suflet chinuit de dragoste neîmpărtăşită şi liniştea, fericirea
datorate unei inimi care, iubind, este iubită. Delicateţea cu
care descrie sentimentele, dar şi înfăţişările, atitudinile celor
cărora le adresează poemele, majoritatea hetaire,
însoţitoare ale sale, nuanţarea cu care îşi exprimă
dragostea, uneori ruşinoasă şi plăpândă, întotdeauna
inocentă în puritatea imaginilor folosite, dar şi, câteodată,
vijelioasă („dragostea mi-a zguduit simţurile / precum vântul
doborând stejarii muntoşi”), surprind o lume candidă a
poeziei safice, poemele sale fiind lipsite de aluzii politice,
referiri la acţiuni războinice sau informaţii despre cotidianul
citadin. Evident, invocaţiile către zei nu lipsesc, trecutul is-
toric se regăseşte, în amintirea Troiei, alăturate unei invocaţii
către Hera, dar metaforele sunt puternice în parcursul lor
erotic, în liniştea, durerea şi frumuseţea cu care poeta îşi
exprimă sentimentele, durerea despărţirii şi admiraţia pentru
persoana iubită:
„Puterea zeilor îmi pare că o are
cel ce stă lângă tine,
aproape, cine îşi ascultă
cuvintele dulci
şi râsul ispititor. Inima mea
se zbate în piept de fiecare dată
când te privesc fugitiv ― 
nu pot rosti nimic,
limba îmi e legată. O vâlvătaie
îmi aleargă sub piele, ochii mei
nu pot vedea, urechile-mi vuiesc,
picături reci
îmi străbat corpul, frisoanele mă cuprind
sunt mai verde ca iarba.
Îmi par a fi
un cerşetor care aşteaptă să moară
şi totuşi, toate trebuie îndurate, de când...”

Adesea, versurile disparate, rămase stinghere,
rupte dintr-un poem pierdut în majoritatea lui, versuri aflate
prin papirusuri împrăştiate în toată lumea, îşi au propria
trăire, devenind sentenţioase, sapienţiale: „Un bărbat frumos
e bun pentru a fi / privit / dar un bărbat bun va fi, de
asemenea, frumos”, zice într-un loc, pentru ca o altă strofă
să aibă aceeaşi forţă de esenţializare a mesajului poetic:
„Dacă ai dorit şi aşteptat ceva nobil şi bun / iar limba ta n-a
scormonit răul, / atunci ruşinea nu-ţi va închide ochii / iar
cuvintele tale vor grăi dreptatea”. „Când furia se împlântă în
piept / fereşte-te de limba care latră alene”, avertizează

poeta, pentru a reveni, în alte fragmente, asupra dragostei:
„am zburat precum pruncul înapoi / în braţele mamei sale”;
„ai venit, tânjeam după tine / şi mi-ai domolit simţurile care
/ ardeau de dorinţă”.

Traducerile din Sappho nu respectă întotdeauna
forma „brută” a textelor descoperite, de aceea este posibil
ca interpretarea acestora să nu fie consonantă întotdeauna
cu originalul. De asemenea, sunetul dispărut al lirei permite
să beneficiem doar de muzicalitatea textului, departe de
contextul artistic care l-a generat. Indiferent de aceste mici
inconvenienţe, textele safice păstrate relevă frumuseţea
scrierilor poetei şi justifică persistenţa ei milenară în mijlocul
valorilor umane creatoare de frumos. Şcoala pe care a
condus-o, destinată educării tinerelor într-ale muzicii,
dansului şi poeziei, îşi împlinea menirea sub auspiciile
Muzelor, protectoare ale artelor. Talentul poetei din insula
Lesbos l-a făcut pe Platon s-o considere ca putând fi „a
zecea muză”, prin forţa şi ingenuitatea versurilor sale. Iar
Ovidiu, făcând distincţie între omul muritor şi creatorul
nepieritor, imagina o scrisoare autoconfesivă a lui Sappho,
destinată lui Phaon (Heroides XV, v. 31 şi passim, cf.
Dumitru Tudor):

„Natura a fost răuvoitoare cu mine, neacordându-
mi frumuseţea, dar prin geniul meu suplinesc absenţa
acestei frumuseţi. Sunt mică, dar am un nume care poate
cuprinde întregul Pământ: port prin urmare dimensiunile
numelui meu. [...]. Iar atunci când mă vei citi, îţi voi apărea
frumoasă”.
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laureatele premiului nobel pentru literatură
profesor Crina mordăşan, 
profesor otilia Sofron
Liceul Tehnologic Independenţa Sibiu

Motto: Nu sunt romane acelea care o dată citite, nu mai sunt recitite.
Herta Műller

În anul 1895, Alfred Nobel a semnat testamentul
prin care dona cea mai mare parte a averii sale Fundaţiei
Nobel. Fundaţia Nobel are ca scop acordarea unor premii
anuale pentru realizări deosebite din cinci domenii. Iniţial din
1901, acestea s-au acordat pentru realizări deosebite în
fizică, chimie, pace, medicină şi literatură, la care se adăugă
mai târziu, în 1968, un premiu suplimentar pentru economie
finanţat de Banca Suedeză Riskbank. 

Din 1901 când premiile Nobel au fost acordate
prima oară şi până în anul 2020, un număr de 962 de
persoane au primit 603 premii. O parte dintre premii au fost
cucerite individual -  352, iar altele - 251 au fost obţinute de
2 sau 3 laureaţi în acelaşi timp. Trei este numărul maxim de
laureaţi admişi pentru acelaşi premiu, aşa cum este prevăzut
în regulament.

Din aceşti aproape 1.000 de oameni de geniu doar
58 de premii au fost acordate femeilor, de fapt, doar 57 de
femei au fost premiate, întrucât Marie Curie a primit de două
ori Premiul Nobel: în 1903 pentru fizică şi în anul 1911
pentru chimie.

Dintre aceste 57 de femei 16 au primit Premiul
Nobel pentru literatură.

Originea acestor 16 laureate pentru literatură este
de pe cinci continente: Europa, Asia, Africa, America de Nord
şi America de Sud. 14 dintre femei sunt din emisfera nordică
şi doar două sunt din emisfera sudică.

Laureatele Premiului Nobel pentru Literatură au
reprezentat următoarele ţări: Suedia (1909, 1966), Italia
(1926), Norvegia (1928), SUA (1938, 1993, 2020),  Chile
(1945), Africa de Sud (1991), Polonia (1996, 2018), Austria
(2004), Marea Britanie (2007), Germania (2009), Canada
(2013), Bielorusia (2015).

Dacă dorim să prezentăm aceste ţări şi numărul
total al laureaţilor pentru literatură obţinem următoarea
statistică: Suedia (2 femei din 9 laureaţi), Italia (o femeie din
6 laureaţi), Norvegia (o femeie din 3 laureaţi), SUA (3 femei
din 13 laureaţi),  Chile (o femeie din 2 laureaţi), Africa de
Sud (o femeie din 2 laureaţi), Polonia (2 femei din 4 laureaţi),
Austria (o femeie din 2 laureaţi),  Marea Britanie (o femeie
din 9 laureaţi), Germania (o femeie din 7 laureaţi), Canada
(o femeie), Bielorusia (o femeie).

Printre laureatele Premiului Nobel pentru literatură
avem 10 romanciere, 5 poete, o eseistă, o doamnă scrie
piese de teatru, una scrie nuvele şi una dintre laureate este
şi jurnalistă.

În ceea ce priveşte vârsta la care au fost decernate
premiile, cea mai tânără laureată avea 46 de ani (sunt de
fapt două: Pearl Buck, 1938 şi Gabriela Mistral, 1945), iar
cea mai în vârstă a primit premiul la frumoasa etate de 88
de ani, Doris Lessing în 2007. Vârsta medie a laureatelor
Premiului Nobel este de 64 de ani. 

Astfel, în 1909, romanciera suedeză Selma Lagerlöf
(Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf) a fost prima femeie care a
primit Premiul Nobel “drept recunoștință pentru înaltul
idealism, imaginația vie și percepția acută care îi
caracterizează scrierile“. Ea a fost de asemenea profesoară.

În anul 1926, Grazia Deledda (Grazia Maria Cosima
Damiana Deledda), romancieră italiană, născută în Sardinia,
a primit Premiul Nobel “pentru inspiratele ei scrieri idealiste,
care cu o claritate plasticizantă portretizează viața din insula
ei natală, dovedind o profundă și adâncă simpatie față de
problemele umanității”.

În anul 1928, romanciera norvegiană născută în
Danemarca, Sigrid Undset, a fost ultima dintre cei trei
laureaţi norvegieni care au primit acest premiu. I s-a acordat
doamnei Sigrid Undset această distincţie ”pentru  descrierile
puternice ale vieții Nordice în timpul Evului Mediu”.

În anul 1938, premiul pleacă peste ocean în SUA la
romanciera Pearl Buck care şi-a petrecut primii ani din viaţă
în China. A primit premiul pentru “descrierile ei epice bogate
și veridice ale vieții rurale din China și pentru capodoperele
ei biografice”. 

În anul 1945, premiul ajunge din nou peste ocean,
de data aceasta la poeta chiliană Gabriela Mistral (Lucila
Godoy Alcayaga) pentru ”emoția lirică puternică ce i-a
transformat numele într-un simbol al aspirațiilor idealiste din
întreaga lume a Americii Latine”. 

Câştigătoarea Premiului Nobel din anul 1966 este
poeta suedeză Nelly Sachs care, însă de această dată, a
împărţit Premiul Nobel cu romanicerul israelian Shmuel
Yosef Agnon. Nelly Sachs, de origine evreiască, născută în
Germania, a fost ajutată să evadeze din Germania nazistă
de prima femeie laureată a premiului Nobel pentru literatură
Selma Lagerlöf.
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În anul 1991, Premiul Nobel ajunge în Africa de Sud
la romanciera Nadine Gordimer, activist politic. Premiul a
fost acordat pentru ”cea care, în cuvintele lui Albert Nobel,
prin scrierile epice de excepție, a adus un beneficiu imens
umanității”. 

În anul 1993 premiul ajunge în SUA din nou, de
data aceasta la romanciera Toni Morrison (Chloe Ardelia
Wofford Morrison, născută Wofford), prima criitoare afro-
americană laureată a Premiului Nobel. 

În anul 1996 premiul este primit de poeta poloneză
Wislawa Szymborka (Maria Wisława Anna Szymborska).10

În anul 2004 premiul poposeşte în Austria la ro-
manciera şi autoarea de piese de teatru Elfriede Jelinek,
care din modestie, nu s-a prezentat la ceremonie ci a trimis
un mesaj video.

În anul 2007 Premiul Nobel pentru literatură este
cucerit de romanciera Doris Lessing (Doris May Lessing,
născută Tayler) din Marea Britanie, născută în Iran, care de
asemenea nu a participat la ceremonia din Suedia, din mo-
tive de sănătate. A fost cea mai în vîrstă laureată a Premiului
Nobel pentru literatură. 

În anul 2009,  premiul este primit de romanciera
Herta Müller, care reprezenta Germania, dar care s-a născut
în România.

În anul 2013, premiul este oferit nuvelistei canadi-
ane Alice Munro (Alice Ann Munro, născută Laidlaw) care
este considerată  “un maestru al povestirilor contemporane”. 

În anul 2015, jurnalista şi prozatoarea bielorusă
Svetlana Alexievich (Śviatłana Alaksandraŭna Aleksijevič)
primeşte Premiul Nobel pentru ”scrierile polifonice, un mon-
ument de suferință și curaj al zilelor noastre”.

În anul 2018, Premiul Nobel ajunge la nuvelista, es-
eista şi poeta poloneză Olga Tokarczuk (Olga Nawoja Tokar-
czuk) pentru ”imaginația narativă coroborată cu pasiunea
enciclopedică care fac din depășirea limitelor un crez de
viață”.

În anul 2020, Premiul Nobel pentru literatură ajunge
din nou peste ocean la poeta Louise Glück din SUA ”pentru
inconfundabila ei voce poetică dominată de o frumusețe
austeră ce imprimă existenței individuale caracter univer-
sal”.

Prin sensibilitatea aparte, vizionarism, inteligența
creativă de excepție, toate aceste voci feminine merituoase
în domeniul literaturii au numele tipărit în slovă de aur în
Cartea Umanității. 
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6. https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Mistral
(accesat în 22 martie 2021)

7  https://en.wikipedia.org/wiki/Nelly_Sachs (acce-
sat în 22 martie 2021)

8. https://en.wikipedia.org/wiki/Nadine_Gordimer
(accesat în 22 martie 2021)

9. https://ast.wikipedia.org/wiki/Toni_Morrison
(accesat în 22 martie 2021)

10.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82awa_Szym-
borska (accesat în 22 martie 2021)

11. https://en.wikipedia.org/wiki/Elfriede_Jelinek
(accesat în 22 martie 2021)

12. https://www.mediafax.ro/cultura-media/pre-
miul-nobel-pentru-literatura-a-ajuns-in-sfarsit-la-doris-less-
ing-2357691  (accesat în 23 martie 2021)

13.
https://en.wikipedia.org/wiki/Herta_M%C3%BCller (acce-
sat în 22 martie 2021)

14. https://en.wikipedia.org/wiki/Alice_Munro (acce-
sat în 22 martie 2021)

15. https://en.wikipedia.org/wiki/Svetlana_Alex-
ievich (accesat în 22 martie 2021) (accesat în 22 martie
2021)

16. https://ro.wikipedia.org/wiki/Olga_Tokarczuk
(accesat în 22 martie 2021) (accesat în 22 martie 2021)

17. https://culturaladuba.ro/cine-este-louise-gluck-
castigatoarea-premiului-nobel-pentru-literatura-2020/ (acce-
sat în 23 martie 2021)

https://www.britannica.com/topic/Winners-of-the-
Nobel-Prize-for-Literature-1856938 , (accesat în 20 martie
2021)

https://www.nobelprize.org/  (accesat în 20 martie
2021)

Simpozion ”Femeia în literatură”
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Ți s-a dat să vii pe lume femeie sau bărbat. Nu ai
avut posibilitatea să ceri să fii una anume dintre ele. Te-ai
născut femeie sau bărbat și așa rămâi. Nu mai poți
schimba, chiar dacă intervii răzvrătit și-ți schimbi identi-
tatea.

Neacceptarea datului poate deveni, în timp, tot
mai apăsătoare, o povară, un chin care-ți fură bucuria
vieții.
Să te fi născut femeie și să nu fii bucuroasă că ești fe-
meie... , ce viață poate fi mai chinuitoare?
Da. Există astfel de vieți chinuite, irosite în nemulțumiri și
răzvrătiri: 
De ce m-ai adus la viață ca femeie?
Mi s-a dat să cunosc viața unei astfel
de femeie, este vorba despre Doina
Blaga, autoarea cărții Mă bucur că sunt
femeie.
Ani în șir, ani în șir de chin fără nicio
licărire de speranță într-o schimare a
petrecut autoarea. 

Dar într-o zi, când întunericul
deznădejdii a cuprins-o mai strâns ca
niciodată, a răsărit lumina și chemarea:
”Vino să primești bucuria, copila mea!”,
a îndemnat-o călăuzitoarea ei. Și așa a
pornit pe Calea Bucuriei.

Ce se ascunde între coperțile
acestei cărți, ce se ascunde după chipul acesta luminos și
scăldat de zâmbet? Este tocmai parcursul autoarei de la
Deznădejde la Bucurie, de la Întuneric la Lumină, de la
răzvrătire și neacceptare la acceptarea și dedicarea spre o
mai minunată devenire întru femeie.
Se poate să vi se pară cam învechit astfel de gen de
povești...

Deschizînd cartea și parcurgând câteva pagini,
rămâi surprins cât de ancorată în realitate și de actuală
este această poveste. Te identifici cu autoarea și-o
urmărești în parcursul ei cu interes.
Cartea a fost scrisă în anul 2015. Prima lansare a cărții a
avut loc în ziua de 8 martie în mijlocul a 30 de femei min-
unate. A fost o zi aparte pentru acele femei. Au mâncat
împreună tort de tapioca cu fructe..., s-au creat legături și
s-au luat hotărâri de început bun întru bucurie. 

De atunci, au urmat diferite lansări restrânse. De
asemenea, cartea era prezentă an de an pe masa Târgu-

lui de Carte Religioasă din Sibiu alături de celelalte cărți
ale autoarei. Astfel, Mă bucur că sunt femeie a ajuns acolo
unde a fost căutată, cerută și dorită. Ea a schimbat vieți și
a salvat căsnicii.
A fost o vreme tare minunată!

Din 2019, fire de praf au început a se așterne pe
coperțile cărților rămase de la ultimul Târg de Carte
Religioasă din 2018. Apoi, a venit și năpasta asta peste
noi ...

În aceste condiții, autoarea s-a întrebat: Ce-i de
făcut? E păcat să stea în cutie aceste cărți. Le voi dărui fe-
meilor din preajma mea: minunatei doamna Ana din piață
care îmi dăruiește legumele prețioase, minunatei Anișoara

cu telemeaua ei delicioasă..., minunatei asis-
tente de la spital care mi-a pansat rana...,
ș.a.m.d.

Și în timp ce discutam, mi-a spus: Și iată,
a mai rămas un exemplar! Pe acela mi l-a
dăruit mie. Așa am cunoscut povestea Doinei
Blaga, o femeie minunată care a agonisit
multă experiență de viață și cu siguranță are
de împărtășit multe lucruri utile multor femei.

Cartea Mă bucur că sunt femeie e de
dorit să fie la îndemâna tuturor femeilor și mai
cu seamă a acelora care se confruntă cu
dificultăți asemănătoare celor cu care au-
toarea s-a confruntat și pe care le-a biruit.

Totodată, cartea este o călăuză în uti-
lizarea unui instrument foarte util și anume Seminarul Să
ne vindecăm iertând, instrument care a schimbat viața a
sute și mii de femei de la depresie, destrămare de
căsnicie și chiar sinucideri. Acest Seminar a fost de fapt
ceea cel ce a salvat-o și pe autoare. Cu ajutorul acestuia,
și mai ales a îndrumătoarei care a conceput acest instru-
ment de lucru, a maicii Siluana Vlad, a reușit să accepte,
să ierte trecutul și să pornească hotărâtă pe Calea Bu-
curiei”. 

”O femeie care a descoperit bucuria”. Aceste rân-
duri le-am primit de la o cititoare. Mi-au plăcut și atunci
când coordonarea bibliotecarilor școlari de la Casa Corpu-
lui Didactic a lansat provocarea de a participa la un sim-
pozion dedicat femeii, mi-a venit ideea de a trimite aceste
rânduri. 
Cartea se poate obține prin comandă pe adresa de e-mail
doinablaga@gmail.com

mă bucur că sunt femeie
-prezentare de carte-
Doina Blaga

Bibliotecar
Liceul ”Avram Iancu” Sibiu

Simpozion ”Femeia în literatură”
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ACTIVITĂŢI 

Din natură, în cartea de lectură 
Proiect de unitate tematică 

 
Menning Simona 

Profesor în învățământul primar 
Şcoala Gimnazială Avrig, Structura Săcădate 

Clasa a IV–a  
An şcolar 2020-2021 

Perioada: 09.11.2020-13.11.2020 
 
 

Ziua Competenţe 
specifice 

Activități și forme de organizare Detalii de 
conținut 

Resurse 
materiale 

Evaluare 
formativă- 
metode şi 
instrumente 

 
L 
U 
N 
I 
09. 
11. 
2020 

Istorie  1.1 
1.2 .2.3 
 
 
LLR 1.1 
 

SINCRON 
- verificarea cunoștințelor anterioare 
- observarea imaginilor, discuții pe baza lor 
- numirea mijloacelor de transport observate 
- precizarea asemănărilor și deosebirilor între obiecte 
- observarea și înțelegerea hărții 
- citirea și verificarea informațiilor noi în caiete 
- prezentarea unui moment care a impresionat elevul din istoria descoperirilor 
geografice și a expedițiilor științifice  
Forme de organizare: frontal, individual 
Metode și procedee – conversația, explicația, demonstrația 
ASINCRON 
- citirea lecției „Cunoașterea lumii prin călători” 
- scrierea titlului în caiet 
- transcrierea citim și reținem, pag. 25 

Cunoaștere
a lumii prin 
călători 
 

Calculator, caiet 
de clasă, manual 
digital, 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
L6ckBOVTBEU 
 

Observarea 
sistematică 
Tema de lucru 
în clasă 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L6ckBOVTBEU
https://www.youtube.com/watch?v=L6ckBOVTBEU
https://www.youtube.com/watch?v=L6ckBOVTBEU
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ACTIVITĂŢI 

 

 

Ziua Competenţe 
specifice 

Activități și forme de organizare Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare 
formativă- 
metode şi 
instrumente 

M 
A 
R 
Ţ 
I 

LLR  
1,1    2,3 
3,4    4,4 
4,5 
 

SINCRON 
- audierea cântecului „Ceata lui pițigoi” 
- verificarea temei și a cunoștințelor anterioare 
- citirea textului în gând, în lanț, selectiv 
- formulare de răspunsuri la întrebări 

Piatra pițigoiului, 
după Tudor Arghezi 
 

calculator, tabla 
digitală Jamboard 
caiet de clasă, 
manual digital, 

Observarea 
sistematică  
Tema de lucru 
în clasă 
 

- să scrie numele celor opt călători, pag. 26-27  
 

Matematică 
1,1  1,2 
2,1   2,2 
2,3 
 

SINCRON 
- verificarea temei și a cunoștințelor anterioare 
-observarea procedeelor de calcul 
-observarea efectuării probei 
-observarea unui calcul în scris, apoi așezat pe numărătoare 
 

Scăderea 
numerelor 
naturale 
0 -1000 
000, 

calculator, tabla 
digitală Jamboard 
caiet de clasă, 
manual digital 

Observarea 
sistematică 
 

ASINCRON 
-exerciții de calcul așezând numerele unul sub altul  
-exerciții de efectuare a probei  
-ordonarea rezultatelor pentru a descoperi un cuvânt 
-exersarea jocului 
Forme de organizare: frontal, individual 
Metode și procedee - conversația, explicația, demonstrația, exerciţiul 

cu trecere 
peste ordin 
 
 

https://wordwall.n
et/resource/6653
244/sc%C4%83d
erea-cu-trecere-
peste-ordin-
numerelor-0-10-
000 

 

Educație fizică 

Educație fizică 

https://wordwall.net/resource/6653244/sc%C4%83derea-cu-trecere-peste-ordin-numerelor-0-10-000
https://wordwall.net/resource/6653244/sc%C4%83derea-cu-trecere-peste-ordin-numerelor-0-10-000
https://wordwall.net/resource/6653244/sc%C4%83derea-cu-trecere-peste-ordin-numerelor-0-10-000
https://wordwall.net/resource/6653244/sc%C4%83derea-cu-trecere-peste-ordin-numerelor-0-10-000
https://wordwall.net/resource/6653244/sc%C4%83derea-cu-trecere-peste-ordin-numerelor-0-10-000
https://wordwall.net/resource/6653244/sc%C4%83derea-cu-trecere-peste-ordin-numerelor-0-10-000
https://wordwall.net/resource/6653244/sc%C4%83derea-cu-trecere-peste-ordin-numerelor-0-10-000
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ACTIVITĂŢI 

 
10. 
11. 
2020 

 
 
 
AVAP 1.1 
 

- definirea textului narativ 
ASINCRON 
- scrierea corectă a ortogramelor la, l-a 
-exerciții de completare cu ortogramele, de alegere a variantei 
potrivite 
Forma de organizare: individual, frontal 
Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exerciţiul 
 

https://www.youtube.
com/watch?v=k_cPz
uhoKbw 
 

 
 

LLR  
1,1    2,3 
3,4    4,4 
4,5 
 
 
 
 
AVAP 1.1 
 

SINCRON 
-citirea textului în gând, în lanț, selectiv 
-identificarea fragmentelor din text 
-definirea textului narativ 
ASINCRON 
-scrierea corectă a ortogramelor joc- Wordwall 
-completarea unei scheme care să conțină trăsături ale pițigoiului 
-ilustrarea textului 
Forma de organizare: individual, frontal 
Metode și procedee: conversația explicația, demonstrația, exerciţiul 

Piatra pițigoiului, 
după Tudor Arghezi 
 

calculator, 
caiet de clasă, 
manual digital,  
https://wordwall.net/r
esource/3981013/ale
ge-ortograma-
potrivita 
 

Observarea 
sistematică  
Tema de lucru 
în clasă 
 
 
 

Limba engleză 

Limba engleză 
 

Ziua Competenţe 
specifice 

Activități și forme de organizare Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare 
formativă- 
metode şi 
instrumente 

M 
I 
E 
R 
C 
U 

LLR  
1,1    2,3 
3,4    4,4 
4,5 
 
 

SINCRON 
-verificarea temei și a cunoștințelor anterioare; 
-privirea ilustrației, citirea întrebărilor, formularea răspunsurilor la 
întrebări 
-citirea ideilor principale date, ordonarea acestora conform celor trei 
părți ale textului 

Scrierea unui text 
după un plan de idei 
 

calculator, caiet de 
clasa, manual digital 

Observarea 
sistematică  
Tema de lucru 
în clasă 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k_cPzuhoKbw
https://www.youtube.com/watch?v=k_cPzuhoKbw
https://www.youtube.com/watch?v=k_cPzuhoKbw
https://wordwall.net/resource/3981013/alege-ortograma-potrivita
https://wordwall.net/resource/3981013/alege-ortograma-potrivita
https://wordwall.net/resource/3981013/alege-ortograma-potrivita
https://wordwall.net/resource/3981013/alege-ortograma-potrivita
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ACTIVITĂŢI 

R 
I 
 
11. 
11. 
2020 
 

 
AVAP 1.1 
 

-adăugarea amănuntelor potrivite ideilor date, pentru a obține un text 
cu titlul La joacă 
ASINCRON 
-ilustrarea textului 
-observarea imaginilor, alcătuirea orală a unui text prezentând o 
întâmplare imaginară 
Forma de organizare: individual, frontal  
Metode și procedee - exerciţiul,  conversația explicația, demonstrația 

Religie 

Matematică 
1,1  1,2 
2,1   2,2 
2,3 
 

SINCRON 
-verificarea temei și a cunoștințelor anterioare 
-observarea procedeelor de calcul 
-observarea efectuării probei 
-observarea unui calcul în scris, apoi așezat pe numărătoare 
ASINCRON 
-exerciții de calcul așezând numerele unul sub altul  
-exerciții de efectuare a probei  
-ordonarea rezultatelor pentru a descoperi un cuvânt 
Forme de organizare: frontal, individual 
Metode și procedee- conversația, explicația, demonstrația, exerciţiul 

Scăderea numerelor 
naturale 
0 -1000 000, 
cu trecere peste 
ordin 
 
 

calculator, tabla 
digitală Jamboard, 
caiet de clasă, 
manual, 
https://wordwall.net/r
esource/6653244/sc
%C4%83derea-cu-
trecere-peste-ordin-
numerelor-0-10-000 
 

Observarea 
sistematică  
 

JM 1.3, 2.1 
LLR 1.1 
 

SINCRON 
- prezentarea jocului ritmic A ram sam, sam 
-explicarea regulilor 
-efectuarea mișcărilor cerute 
ASINCRON 
- exersarea jocului individual 
Forme de organizare: individual, frontal 
Metode și procedee - conversația, explicația, demonstrația, exerciţiul 

A ram sam, sam https://www.youtube.
com/watch?v=935UB
Em0gg0&t=1s 
 
 

Observarea 
sistematică  
Proba practică 
 

LLR 
1,1    2,3 
3,4    4,4 

SINCRON 
- verificarea temei și a cunoștințelor anterioare; 

Substantivul. Felul 
substantivelor 

calculator, tabla 
digitală Jamboard, 

Observarea 
sistematică 
 

https://wordwall.net/resource/6653244/sc%C4%83derea-cu-trecere-peste-ordin-numerelor-0-10-000
https://wordwall.net/resource/6653244/sc%C4%83derea-cu-trecere-peste-ordin-numerelor-0-10-000
https://wordwall.net/resource/6653244/sc%C4%83derea-cu-trecere-peste-ordin-numerelor-0-10-000
https://wordwall.net/resource/6653244/sc%C4%83derea-cu-trecere-peste-ordin-numerelor-0-10-000
https://wordwall.net/resource/6653244/sc%C4%83derea-cu-trecere-peste-ordin-numerelor-0-10-000
https://www.youtube.com/watch?v=935UBEm0gg0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=935UBEm0gg0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=935UBEm0gg0&t=1s
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ACTIVITĂŢI 

4,5 
 
 
 
 
 

-identificarea substantivelor care încep cu litera mare, a celor are 
denumesc ape, fluviu, un munte, forma de relief etc. 
-notarea și exemplificarea felurilor substantivelor 
-identificarea de substantive  în text care denumesc însușiri ale 
păsărilor 
ASINCRON 
-exerciții de completare a enunțurilor  
- Wordwall „Substantivul” 
-exerciții de realizare a corespondenței între imagine și starea 
sufletească 
Forma de organizare: individual, frontal, pe grupe 
Metode și procedee - exerciţiul, conversația, explicația, demonstrația 

caiet de clasă, caiet 
de teme, manual 
digital, 
https://wordwall.net/r
esource/7989869/sub
stantivul-
defini%c8%9bie-felul-
num%c4%83rul-
genul 
  

 

 

Ziua Competenţe 
Specifice 

Activități și forme de organizare Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare 
formativă- 
metode şi 
instrumente 

J 
O 
I 
 
12. 
11. 
2020 
 

LLR 
1,1    2,3 
3,4    4,4 
4,5 
 
 
 
 
 

SINCRON 
-verificarea temei și a cunoștințelor anterioare; 
-identificarea substantivelor care încep cu litera mare, a celor are 
denumesc ape, fluviu, un munte, forma de relief etc. 
-notarea și exemplificarea felurilor substantivelor 
-identificarea de substantive în text care denumesc însușiri ale 
păsărilor 
ASINCRON 
-exerciții de completare a enunțurilor  
-exerciții de realizare a corespondenței între imagine și starea 
sufletească 
Forma de organizare: individual, frontal, pe grupe 
Metode și procedee - exerciţiul, conversația, explicația, demonstrația 

Substantivul. Felul 
substantivelor 

calculator, tabla 
digitală Jamboard, 
caiet de clasă, caiet 
de teme, manual 
digital, 
https://wordwall.net/r
esource/5858241/sub
stantivul 
 

Observarea 
sistematică 
 
 

https://wordwall.net/resource/7989869/substantivul-defini%c8%9bie-felul-num%c4%83rul-genul
https://wordwall.net/resource/7989869/substantivul-defini%c8%9bie-felul-num%c4%83rul-genul
https://wordwall.net/resource/7989869/substantivul-defini%c8%9bie-felul-num%c4%83rul-genul
https://wordwall.net/resource/7989869/substantivul-defini%c8%9bie-felul-num%c4%83rul-genul
https://wordwall.net/resource/7989869/substantivul-defini%c8%9bie-felul-num%c4%83rul-genul
https://wordwall.net/resource/7989869/substantivul-defini%c8%9bie-felul-num%c4%83rul-genul
https://wordwall.net/resource/5858241/substantivul
https://wordwall.net/resource/5858241/substantivul
https://wordwall.net/resource/5858241/substantivul
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ACTIVITĂŢI 

Educație 
civică 
1.2 
2.3   3.1 
 
 
 
MM 1.2 
 
 
 

SINCRON 
-vizionarea videoclipului 
-observarea imaginilor și purtarea unor discuții  
-formulare de răspunsuri la întrebări 
-citirea fragmentului, rezolvarea exercițiilor pe baza acestuia 
-completarea unui ciorchine 
-citirea cuvintelor de la dicționar, alcătuire de enunțuri cu acestea 
-citirea poeziei, identificarea sentimentelor exprimate de poet în 
poezie 
-intonarea imnului României 
ASINCRON 
-citirea informațiilor noi, explicarea și notarea lor în caiete 
-identificarea în clasă sau în școală a unor persoane care nu au ca 
țară natală România 
-exprimarea unei opinii proprii 
-exerciții de completare a enunțurilor 
-citirea informațiilor din chenarul Curiozități 
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe 
Metode și procedee - exerciţiul, conversația, explicația, 
demonstrația, 

Din dragoste pentru 
țara mea 

calculator, tabla 
digitală Jamboard, 
caiet de clasă, 
manual digital 
https://www.youtube.
com/watch?v=14cb7
u97HRY 
 

Observarea 
sistematică  
Tema de lucru 
în clasă 
 
 

Matematica 
1,1  1,2 
2,1   2,2 
2,3 
 
 
LLR 1.1 
 

SINCRON 
-verificarea temei; 
-observarea și citirea procedeelor de aflare a numerelor 
necunoscute folosind metoda balanței 
-notarea informațiilor noi  
-observarea metodei mersului invers 
ASINCRON 
-joc Wordwall 
-completarea tabelului, aflând numărul necunoscut 
-rezolvarea unei probleme 
Forme de organizare: frontal, individual 

Aflarea numărului 
necunoscut 
 

calculator, tabla 
digitală Jamboard, 
caiet de clasă, 
manual, 
https://wordwall.net/r
esource/7629696/afla
rea-termenului-
necunoscut 
 
 

Observarea 
sistematică 
Tema de lucru 
în clasă 
 

https://www.youtube.com/watch?v=14cb7u97HRY
https://www.youtube.com/watch?v=14cb7u97HRY
https://www.youtube.com/watch?v=14cb7u97HRY
https://wordwall.net/resource/7629696/aflarea-termenului-necunoscut
https://wordwall.net/resource/7629696/aflarea-termenului-necunoscut
https://wordwall.net/resource/7629696/aflarea-termenului-necunoscut
https://wordwall.net/resource/7629696/aflarea-termenului-necunoscut
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ACTIVITĂŢI 

Metode și procedee - conversația, explicația, demonstrația, exerciţiul 

Științe ale 
naturii 
1.2, 2.1, 2.2, 
2.4 
LLR 1.1 
AVAP 1.1 

SINCRON 
-vizionarea videoclipului 
-observarea imaginilor 
-numirea mediilor de viață ilustrate  
-formulare de răspunsuri la întrebări 
-explicarea unor fenomene care au loc în natură 
ASINCRON 
-citirea și notarea informațiilor noi în caiete 
-realizarea unui desen cu un animal din zona în care ne aflăm 
-selectarea păsărilor care migrează spre țările calde din șirul dat 
-realizarea și completarea unei scheme 
-Clubul curioșilor, Caleidoscop științific - descoperirea de noi 
informații - citire și notare  
-exprimarea unei păreri despre cele citite: Vânătoarea excesivă 
poate cauza dispariția unei specii de animale? 
Forme de organizare: frontal, individual 
Metode și procedee - exerciţiul, conversația, explicația, 
demonstrația, problematizarea 

Adaptări ale 
animalelor la 
condițiile de viață din 
diferite medii 

Calculator, caiet de 
clasă, manual, culori 
https://www.youtube.
com/watch?time_con
tinue=7&v=xuO3WjM
3Gmk&feature=emb_
title 
 
 
 

 
Observarea 
sistematică 
Tema de lucru 
în clasă 
 
 
 

Ziua Competenţe 
specifice 

Activități și forme de organizare Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare 
formativă- 
metode şi 
instrumente 

 
 
 
 
 
 
 
V 

Matematică 
1,1  1,2 
2,1   2,2 
2,3 
 
 
LLR 1.1 
 

SINCRON 
- verificarea temei; 
-exerciții de aflare a termenului necunoscut 
ASINCRON 
-joc Wordwall 
-rezolvarea unei probleme 
Forme de organizare: frontal, individual 
Metode și procedee - conversația, explicația, demonstrația, exerciţiul 

Aflarea numărului 
necunoscut 
 

calculator, tabla 
digitală Jamboard, 
caiet de clasă, 
manual,  
https://wordwall.net/r
esource/6269192/afla
rea-nr-necunoscut 

Observarea 
sistematică 
Tema de lucru 
în clasă 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=xuO3WjM3Gmk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=xuO3WjM3Gmk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=xuO3WjM3Gmk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=xuO3WjM3Gmk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=xuO3WjM3Gmk&feature=emb_title
https://wordwall.net/resource/6269192/aflarea-nr-necunoscut
https://wordwall.net/resource/6269192/aflarea-nr-necunoscut
https://wordwall.net/resource/6269192/aflarea-nr-necunoscut
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ACTIVITĂŢI 

I 
N 
E 
R 
I 
 
13. 
11. 
2020 

MM 
1.1, 1.3,    3.3, 
 
 
 
 
LLR  1.1 

SINCRON 
-verificarea cunoștințelor anterioare 
-citirea silabică a textului, batând din palme 
-observarea portativului și a așezării textului sub notele muzicale 
-scrierea primului rând muzical în caiet, așezând textul sub notele 
muzicale  
-citirea și scrierea noilor informații 
-citirea numărătorii din folclorul copiilor, bătând din palme pentru 
fiecare silabă 
ASINCRON 
-scrierea unei pătrimi deasupra fiecărei silabe 
-intonarea cântecului: Mișcă vântul frunzele, cu denumirea notelor 
muzicale, cu text 
Forma de organizare: individual, frontal, pe grupe 
Metode și procedee - exerciţiul,  conversația, explicația, 
demonstrația 

 Pătrimea  Manual, 
https://www.youtube.
com/watch?v=uFRe
GC-w8Bs 
 
 
 

Observarea 
sistematică 
 

Geografie 
1.1,2.3 
 
LLR 1.1 
AVAP 1.1 
 

SINCRON 
-recapitularea orală a cunoștințelor 
ASINCRON 
-rezolvarea individuală a testelor de evaluare sumativă 
Cum te simți la finalul testului? Desenează și motivează! 
Forme de organizare: frontal, individual 
Metode și procedee - exerciţiul, conversația, explicația, demonstrația 

Evaluare sumativă test de evaluare 
online Kahoot- 
https://create.kahoot.i
t/details/c7af1d3a-
f71c-4c3f-bf86-
fc0ca206498b 
 

Observarea 
sistematică 
Evaluare scrisă 
 

AVAP  
2.2 ,2.4 
 
 
LLR 1.1 
 
 
MM 1.3 

SINCRON 
-Toamna, covor de frunze 
-discuții legate de anotimpul toamna 
-exemplificarea obiectelor din natură care își modifică forma în acest 
anotimp 
-audierea și vizionarea videoclipului 
ASINCRON 

Desen liber - 
Toamna, covor de 
frunze 

prosop, pahar pentru 
apa, pensule, 
acuarele, 
bloc de desen, culori, 
frunze 
https://www.youtube.
com/watch?v=v7Z8Ef
cVShk 

Observarea 
sistematică 
Probă practică 
Expunerea 
lucrărilor 

https://www.youtube.com/watch?v=uFReGC-w8Bs
https://www.youtube.com/watch?v=uFReGC-w8Bs
https://www.youtube.com/watch?v=uFReGC-w8Bs
https://create.kahoot.it/details/c7af1d3a-f71c-4c3f-bf86-fc0ca206498b
https://create.kahoot.it/details/c7af1d3a-f71c-4c3f-bf86-fc0ca206498b
https://create.kahoot.it/details/c7af1d3a-f71c-4c3f-bf86-fc0ca206498b
https://create.kahoot.it/details/c7af1d3a-f71c-4c3f-bf86-fc0ca206498b
https://www.youtube.com/watch?v=v7Z8EfcVShk
https://www.youtube.com/watch?v=v7Z8EfcVShk
https://www.youtube.com/watch?v=v7Z8EfcVShk
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ACTIVITĂŢI 

-prezentarea desenului realizat, expunerea planșelor în sala de 
clasă 
-exprimarea unei păreri despre desenele colegilor 
-audierea cântecelor pentru copii 
Forme de organizare: frontal, individual 
Metode și procedee - conversația, explicația, exerciţiul 

 

 
Bibliografie: 
Programe școlare pentru clasele a III-a și a IV-a,  Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014                                                            
https://create.kahoot.it/details/c7af1d3a-f71c-4c3f-bf86-fc0ca206498b 
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Arte%20vizuale%20si%20abilitati%20practice/Litera/Partea%20I/ 
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Educatie%20Civica/CD_Press/Partea%20I/ 
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Geografie/Aramis/Partea%20I/ 
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Istorie/Aramis1/Partea%20I/ 
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/ 
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Matematica/Intuitext/Partea%20I/ 
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Muzica%20si%20miscare/CD_Press/Partea%20I/ 
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Stiinte%20ale%20naturii/Aramis/Partea%20I/ 
https://wordwall.net/resource/6653244/sc%C4%83derea-cu-trecere-peste-ordin-numerelor-0-10-000 
https://wordwall.net/resource/6269192/aflarea-nr-necunoscut 
https://wordwall.net/resource/7629696/aflarea-termenului-necunoscut 
https://wordwall.net/resource/5858241/substantivul 
https://wordwall.net/resource/7989869/substantivul-defini%c8%9bie-felul-num%c4%83rul-genul 
https://wordwall.net/resource/6653244/sc%C4%83derea-cu-trecere-peste-ordin-numerelor-0-10-000 
https://wordwall.net/resource/3981013/alege-ortograma-potrivita 
https://www.youtube.com/watch?v=k_cPzuhoKbw 
https://www.youtube.com/watch?v=L6ckBOVTBEU 
https://www.youtube.com/watch?v=v7Z8EfcVShk 
https://www.youtube.com/watch?v=14cb7u97HRY 
https://www.youtube.com/watch?v=14cb7u97HRY 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=xuO3WjM3Gmk&feature=emb_title 

http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/22407
http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/22407
https://create.kahoot.it/details/c7af1d3a-f71c-4c3f-bf86-fc0ca206498b
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Arte%20vizuale%20si%20abilitati%20practice/Litera/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Educatie%20Civica/CD_Press/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Geografie/Aramis/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Istorie/Aramis1/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Matematica/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Muzica%20si%20miscare/CD_Press/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Stiinte%20ale%20naturii/Aramis/Partea%20I/
https://wordwall.net/resource/6653244/sc%C4%83derea-cu-trecere-peste-ordin-numerelor-0-10-000
https://wordwall.net/resource/6269192/aflarea-nr-necunoscut
https://wordwall.net/resource/7629696/aflarea-termenului-necunoscut
https://wordwall.net/resource/5858241/substantivul
https://wordwall.net/resource/7989869/substantivul-defini%c8%9bie-felul-num%c4%83rul-genul
https://wordwall.net/resource/6653244/sc%C4%83derea-cu-trecere-peste-ordin-numerelor-0-10-000
https://wordwall.net/resource/3981013/alege-ortograma-potrivita
https://www.youtube.com/watch?v=k_cPzuhoKbw
https://www.youtube.com/watch?v=L6ckBOVTBEU
https://www.youtube.com/watch?v=v7Z8EfcVShk
https://www.youtube.com/watch?v=14cb7u97HRY
https://www.youtube.com/watch?v=14cb7u97HRY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=xuO3WjM3Gmk&feature=emb_title
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ACTIVITĂŢI 

Plantele şi animalele au povestea lor 
Proiect de unitate tematică 

 
Profesor în învățământul primar: Caroli Cristina  

Şcoala Gimnazială Avrig 
Clasa a III-a A 

An şcolar 2020-2021 
Perioada: 14.12.2020-18.12.2020 

 

Ziua Competenţe 
specifice 

Activități  și forme de organizare Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare 
formativă -
metode şi 
instrumente 

L 
U 
N 
I 
 
14. 
12. 
2020 

LLR 
 1.1,1.4,2.5 
3.1,3.2,3.3 
4.4 
AVAP 1.1 
 

SINCRON 
- citirea celor două texte; 
- completarea enunțurilor; 
- alegerea variantei corecte; 
ASINCRON 
- completarea tabelului 
Desenarea unei lăcrămioare 
Forme de organizare: activități frontale, independente  
Metode și procedee: conversația, lectura explicativă, explicația, 
demonstrația, exerciţiul 

Textul nonliterar 
 

- caiet cu clasă  și 
auxiliar, tablă, culori  
/https://manuale.ed
u.ro/manual 
/Clasa%20a%20III-
a/Limba%20si%20li
teratura%20 
romana/Intuitext/Pa
rtea%20I/ 

Observarea 
sistematică 
Temă de lucru  
Autoevaluarea 

Matematică 
2.4,1.2,5.2, 
5.1 
AVAP 1.1 
 

SINCRON 
-discuții 
-observare și completare; 
-exerciții de calcul; 
-rezolvarea unor probleme 
ASINCRON 
-exerciții de calcul; 
-wordwall 

Împărțirea numerelor 
naturale la 5,10,7 

- caiet cu clasă  și 
auxiliar, tablă, culori  
https://wordwall.net/
resource/2815552/
%C3%AEmp%C4%
83r%C8%9Birea-la-
7 

Observarea 
sistematică 
Temă de lucru  
Autoevaluarea 
 
  

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://wordwall.net/resource/2815552/%C3%AEmp%C4%83r%C8%9Birea-la-7
https://wordwall.net/resource/2815552/%C3%AEmp%C4%83r%C8%9Birea-la-7
https://wordwall.net/resource/2815552/%C3%AEmp%C4%83r%C8%9Birea-la-7
https://wordwall.net/resource/2815552/%C3%AEmp%C4%83r%C8%9Birea-la-7
https://wordwall.net/resource/2815552/%C3%AEmp%C4%83r%C8%9Birea-la-7
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ACTIVITĂŢI 

Forme de organizare - activități frontale, independente  
Metode și procedee- conversația, explicația, demonstrația, exerciţiul 

https://wordwall.net/
resource/876755/%
C3%AEmp%C4%8
3r%C8%9Birea-la-5 
https://wordwall.net/
resource/8854990/
%C3%AEmp%C4%
83r%C8%9Birea-la-
10 
 

                                                               Limba engleză 
 

Ed. civică 
2.1 
 
 
MM 1.1 
AVAP 1.1. 

SINCRON 
-observarea imaginii; 
-discuții; 
-citirea unui text, rezolvarea sarcinilor date 
-denumirea lucrurilor folosite la școală, desenarea acestora; 
ASINCRON 
-realizarea corespondenței; 
-enumerarea lucrurilor de care are nevoie un medic; 
Audiere de colinde 
Forme de organizare - activități  frontale, independente  
Metode și procedee - conversația, explicația, demonstrația, exerciţiul 

Nevoia de lucruri 
 

- caiet de clasă 
culori  
manuale/Clasa%20
a%20III-
a/Educatie%20Civi
ca/Aramis/Partea%
20I/ 

Observarea 
sistematică 
Temă de lucru  
 

 

                                              Educație fizică 

 
 
M 
A 
R 
Ț 
I 

LLR 
1.1,1.4,2.5 
3.1,3.2,3.3 
4.4 
 
MM 1.3 

SINCRON 
Puiul de elefant, după Rudyard Kipling 
-audierea textului; 
-citirea textului; 
-discuții; 
-formulare de răspunsuri la întrebări; 
ASINCRON 
-completarea enunțurilor 

Puiul de elefant, 
după Rudyard Kipling 
 
 

- caiet cu clasă și 
auxiliar, culori, 
tablă 
/https://manuale.edu.
ro/manual 
/Clasa%20a%20III-
a/Limba%20si%20lit
eratura%20 

Observarea 
sistematică 
Temă de lucru 
Autoevaluare 
 
 

https://wordwall.net/resource/876755/%C3%AEmp%C4%83r%C8%9Birea-la-5
https://wordwall.net/resource/876755/%C3%AEmp%C4%83r%C8%9Birea-la-5
https://wordwall.net/resource/876755/%C3%AEmp%C4%83r%C8%9Birea-la-5
https://wordwall.net/resource/876755/%C3%AEmp%C4%83r%C8%9Birea-la-5
https://wordwall.net/resource/8854990/%C3%AEmp%C4%83r%C8%9Birea-la-10
https://wordwall.net/resource/8854990/%C3%AEmp%C4%83r%C8%9Birea-la-10
https://wordwall.net/resource/8854990/%C3%AEmp%C4%83r%C8%9Birea-la-10
https://wordwall.net/resource/8854990/%C3%AEmp%C4%83r%C8%9Birea-la-10
https://wordwall.net/resource/8854990/%C3%AEmp%C4%83r%C8%9Birea-la-10
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
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ACTIVITĂŢI 

 
15. 
12. 
2020 

Audiere de colinde 
Forme de organizare – activități frontale, independente  
Metode și procedee - conversația, lectura explicativă, explicația, 
demonstrația, exerciţiul 

romana/Intuitext/Part
ea%20I/ 

Matematică 
 
2.4,1.2,5.2, 
5.1 
 
JM 1.3 
 

SINCRON 
-observarea rezolvării problemelor și a exercițiilor; 
-observarea rezolvării exercițiilor respectând ordinea operațiilor; 
-exerciții de calcul; 
-completarea casetelor folosind semnele potrivite; 
ASINCRON 
- exerciții de calcul; 
- notarea cu adevărat sau fals; 
Joc: Cel mai atent câștigă 
Forme de organizare – activități frontale, independente  
Metode și procedee - conversația, explicația, demonstrația, exerciţiul 

Ordinea efectuării 
operațiilor 
 

- caiet de clasă și 
auxiliar, culori, tablă 
manuale/Clasa%20a
%20III-
a/Matematica/Intuite
xt/Partea%20I/ 
 

Observarea 
sistematică  
Temă de lucru  
Autoevaluarea 
 
 
 

 

MM 1.1, 3.2 
 
LLR 1.1 
AVAP1.1 

SINCRON 
-discuții despre tradiții și obiceiuri de Crăciun 
-audierea unei colinde: Altfel de Colind 
-citirea versurilor și explicarea lor unde este cazul 
ASINCRON 
Desenarea unei secvenţe din cântec 
-audierea și repetarea cântecului 
Forme de organizare - activități  frontale, independente, pe grupe 
Metode și procedee - conversația, explicația, demonstrația, exercițiul 

Colinde pentru copii 
 

-culori 
https://www.youtube.
com/watch?v=THdEf
aAFyTg 
 

Observarea 
sistematică 
 

 
 

 
 
 
 
 
M 
I 

LLR 
1.1,1.4,2.5 
3.1,3.2,3.3 
4.4 
AVAP 1.1 

SINCRON 
Puiul de elefant, după Rudyard Kipling 
-citire pe roluri; 
-citirea formulelor de adresare; 
-delimitarea textului în fragmente; 
ASINCRON 
-formulare de răspunsuri surprinzătoare la întrebările date 

Puiul de elefant, 
după Rudyard 
Kipling  

- caiet cu clasă și 
auxiliar, culori, tablă 
 
/https://manuale.edu.r
o/manual 

Observarea 
sistematică 
Temă de lucru 
Autoevaluarea 
 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=THdEfaAFyTg
https://www.youtube.com/watch?v=THdEfaAFyTg
https://www.youtube.com/watch?v=THdEfaAFyTg
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
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ACTIVITĂŢI 

E 
R 
C 
U 
R 
I 
 
16. 
12. 
2020 

-desenarea puiului de elefant 
Forme de organizare – activități frontale, independente  
Metode și procedee - conversația, lectura explicativă, explicația, 
demonstrația, exerciţiul 

/Clasa%20a%20III-
a/Limba%20si%20lite
ratura%20 
romana/Intuitext/Part
ea%20I/ 

                                                  Educație fizică 

Matematica 
 
2.4,1.2,5.2, 
5.1 
 
JM 1.3 

SINCRON 
-observarea rezolvării problemelor și a exercițiilor; 
-observarea rezolvării exercitiilor respectând ordinea operațiilor; 
-exerciții de calcul; 
-completarea casetelor folosind semnele potrivite; 
-notarea cu adevărat sau fals; 
ASINCRON 
- exerciții de calcul; 
Forme de organizare- activități  frontale, independente  
Metode și procedee - conversația, explicația, demonstrația, exerciţiul 

Ordinea efectuării 
operațiilor 
 

-caiet de clasă și 
auxiliar, culori, tablă 
manuale/Clasa%20a
%20III-
a/Matematica/Intuitex
t/Partea%20I/ 
 

Observarea 
sistematică  
Temă de lucru  
Autoevaluarea 
 
 

AVAP  
1.1; 1.2; 
2.2; 2.3. 
 
LLR 1.1 
MM 1.3 

SINCRON 
Felicitări pentru Crăciun 
-prezentarea link-ului 
-prezentarea elementelor 
-explicarea modului în care pot introduce desene, text 
-discuții, audierea unor colinde 
ASINCRON 
-realizarea unei felicitări de Crăciun 
Participare la analiza lucrărilor 
Metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul 

Felicitări de 
Crăciun 

https://www.canva.co
m/design/play?catego
ry=tACVL2ns1Zw 

Observarea 
sistematică 
Probă practică 
 

 

 
 
 
J  
O 
 I 

LLR 
1.1,1.4,2.5 
3.1,3.2,3.3 
4.4 
 
 

SINCRON 
Ascultăm și comunicăm 
-audierea textului “La Zoo” 
-formulare de răspunsuri la întrebări; 
-completarea enunțurilor; 

Ascultăm și 
comunicăm  

- caiet cu clasă  și 
auxiliar, culori, tablă 
/https://manuale.edu.
ro/manual 

Observarea 
sistematică 
Temă de lucru 
Autoevaluarea 
 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.canva.com/design/play?category=tACVL2ns1Zw
https://www.canva.com/design/play?category=tACVL2ns1Zw
https://www.canva.com/design/play?category=tACVL2ns1Zw
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
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ACTIVITĂŢI 

 
17. 
12. 
2020 

AVAP 1.1 -scrierea replicilor acolo unde lipsesc, ordonarea imaginilor și citirea pe 
roluri. 
ASINCRON 
Realizarea unei benzi desenate 
Forme de organizare - activități  frontale, independente  
Metode și procedee - conversația, explicația, demonstrația, exerciţiul 

/Clasa%20a%20III-
a/Limba%20si%20lite
ratura%20 
romana/Intuitext/Part
ea%20I/ 

                                                           Religie 
 

Matematică 
2.4,1.2,5.2, 
5.1 
 
MM 1.1 
 

SINCRON 
-observarea procedeului; 
-exerciții de calcul; 
-stabilirea semnului de relație corespunzător; 
-rezolvarea unei probleme. 
ASINCRON 
-exerciții de calcul; 
Forme de organizare – activități frontale, independente 
Metode și procedee - conversația, explicația, demonstrația, exerciţiul 

Folosirea 
parantezelor 
rotunde 

- caiet cu clasă  și 
auxiliar, culori, tablă 
manuale/Clasa%20a
%20III-
a/Matematica/Intuitex
t/Partea%20I/ 
 

Observarea 
sistematică 
Temă de lucru 
Autoevaluarea 
 

JM 

SINCRON 
-descrierea regulilor jocului 
-exersarea jocului, frontal 
-audierea unor colinde 
ASINCRON 
-exersarea jocului, individual 
Metode și procedee -conversația, explicația, demonstrația, exercițiul 

Ruleta cu 
provocări - 
Crăciun 

https://wordwall.net/r
o/resource/8841657/r

uleta-cu-provocari-
craciun 

 

Observarea 
sistematică 

 
 
 
V 
I 
N 
E 
R 
I 

LLR 
1.1,1.4,2.5 
3.1,3.2,3.3 
4.4 
AVAP 1.1 

SINCRON 
Prezentarea proiectului: Plantele şi animalele, între real şi imaginar 
-fiecare elev citește textul imaginar și textul științific; 
-se discută și se apreciază munca elevilor 
ASINCRON 
-realizarea proiectului 
Audiere de colinde 
Forme de organizare – activități frontale, independente  

Prezentarea 
proiectului 
 

- caiet cu clasă și 
auxiliar, culori tablă 
/https://manuale.edu.
ro/manual 
/Clasa%20a%20III-
a/Limba%20si%20lite
ratura%20 
romana/Intuitext/Part
ea%20I/ 

Observarea 
sistematică 
Temă de lucru  
Autoevaluarea 
 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://wordwall.net/ro/resource/8841657/ruleta-cu-provocari-craciun
https://wordwall.net/ro/resource/8841657/ruleta-cu-provocari-craciun
https://wordwall.net/ro/resource/8841657/ruleta-cu-provocari-craciun
https://wordwall.net/ro/resource/8841657/ruleta-cu-provocari-craciun
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/


 
 

magister nr. 35 aprilie 2021 - septembrie 2021 |  54 
 

ACTIVITĂŢI 

 
18. 
12. 
2020 

Metode și procedee - conversația, lectura explicativă, explicația, 
demonstrația, exerciţiul 

Științe ale 
naturii 
2.3,2.4 
AVAP 1.1 

SINCRON 
-observarea imaginilor; 
-formularea de răspunsuri pe baza lor; 
-citirea și notarea informațiilor; 
-vizionarea materialului 
ASINCRON 
-exerciții de realizare a corespondenței 
Forme de organizare - activități  frontale, independente  
Metode și procedee - conversația, explicația, demonstrația, exerciţiul 

Reacții ale 
corpului animal în 
diferite situații 
(pericol, 
mișcare) 
 
 

- caiet de clasă, 
manual digital, 
culori 
https://www.youtube.
com/watch?time_con
tinue=7&v=xuO3WjM
3Gmk&feature=emb_
title 
 

Observarea 
sistematică  
Temă de lucru  
Autoevaluarea 
 
 

                                                          Limba engleză 

AVAP  
1.1; 1.2; 
2.2; 2.3. 
 
LLR 1.1 
MM 1.3 

SINCRON 
-discuții despre obiceiuri și tradiții de Crăciun 
-vizionarea materialului 
ASINCRON 
-realizarea unui colindător 
Participare la analiza lucrărilor 
Metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul 

Colindători https://youtu.be/o-
VE74dDOOk 
 

Observarea 
sistematică 
Probă practică 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXE 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=xuO3WjM3Gmk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=xuO3WjM3Gmk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=xuO3WjM3Gmk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=xuO3WjM3Gmk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=xuO3WjM3Gmk&feature=emb_title
https://youtu.be/o-VE74dDOOk
https://youtu.be/o-VE74dDOOk
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Bibliografie: 
Programe școlare pentru clasele a III-a și a IV-a - Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014 MINISTERUL     EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
https://www.canva.com/design/play?category=tACVL2ns1Zw 
manuale/Clasa%20a%20III-a/Educatie%20Civica/Aramis/Partea%20I/ 
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/ 
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Matematica/Intuitext/Partea%20I/ 
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Stiinte%20ale%20naturii/Intuitext/Partea%20I/ 
https://wordwall.net/resource/2815552/%C3%AEmp%C4%83r%C8%9Birea-la-7 
https://wordwall.net/resource/876755/%C3%AEmp%C4%83r%C8%9Birea-la-5 
https://wordwall.net/resource/8854990/%C3%AEmp%C4%83r%C8%9Birea-la-10 
https://wordwall.net/ro/resource/8841657/ruleta-cu-provocari-craciun 
 
https://www.youtube.com/watch?v=THdEfaAFyTg 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=xuO3WjM3Gmk&feature=emb_title 
 
https://youtu.be/o-VE74dDOOk 
 

https://www.canva.com/design/play?category=tACVL2ns1Zw
about:blank
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Matematica/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Stiinte%20ale%20naturii/Intuitext/Partea%20I/
https://wordwall.net/resource/2815552/%C3%AEmp%C4%83r%C8%9Birea-la-7
https://wordwall.net/resource/876755/%C3%AEmp%C4%83r%C8%9Birea-la-5
https://wordwall.net/resource/8854990/%C3%AEmp%C4%83r%C8%9Birea-la-10
https://wordwall.net/ro/resource/8841657/ruleta-cu-provocari-craciun
https://www.youtube.com/watch?v=THdEfaAFyTg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=xuO3WjM3Gmk&feature=emb_title
https://youtu.be/o-VE74dDOOk
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EX LIBRIS 

 

ACHIZIŢII ÎN BIBLIOTECA CASEI CORPULUI DIDACTIC SIBIU 
An școlar 2020-2021 

Maria Pitariu, 
Bibliotecar,  
Casa Corpului Didactic Sibiu 

 
 

În anul școlar 2020-2021, desfășurat mai mult în mediul virtual, cadrele didactice au fost puse în fața 
provocării de a-și adapta modalitatea de predare și evaluare. 
În sprijinul lor, CCD Sibiu a achiziționat cărți actuale care să vine în sprijinul profesorilor prin temele 
abordate. 
 
Vă invităm la sediul instituției să le consultați! 

 
 

Autor Titlu Editura An apariție 

Yohann Duval Atlasul modelelor pedagogice Niculescu 2020 

Diana Graber Copiii în era digitală. Cum îi ajutăm să aibă o 
relație sănătoasă cu tehnologia 

 Niculescu 2020 

Mușata Bocoș Managementul programelor de formare 
continuă a cadrelor didactice. Ghid practic 

Polirom 
 

2020 

Ioan Neacșu Elaborarea lucrărilor de licență, disertație și 
gradul didactic I. Ghid științific și 
metodologic 

 Paralela 45 2020 

Nicoleta –Eugenia 
Meseșan 

Formarea competențelor profesionale la 
elevii din învățământul liceal pedagogic prin 
strategii de literație la disciplinele de 
specialitate 

Limes 
 

2020 

Daniela Sandu Evaluarea elevilor în cadrul activităților de 
învățare prin cooperare 

Universitară 
 

2020 

Ovidiu Damian Pedagogie curativă în grădiniță. Ghid de 
activități terapeutice și educative pentru 
copiii cu dizabilități  

Presa Universitară 
Clujeană 

2020 

Andre Giordan Învăț cum să învăț la liceu Didactica 
Publishing House 

2020 

Iacob Daniel Chivu Activități motrice alternative în cadrul 
curriculumului la decizia școlii 

Universitaria 2019 

Geanina Havârneanu Didactica matematicii și informaticii pentru 
învățământul primar 

Polirom 2019 

Marin Manolescu Practica cercetării în științele educației. 
Probleme critice, diagnoză, acțiune 

Universitară 
 

2020 

Remus China Managementul organizației școlare. 
Proiectul de dezvoltare instituțională (PDI) 

Universitară 2019 

Elena Lăscuș Metode didactice moderne pentru 
învățământul preșcolar 

Emia 
 

2020 

Costel Chiteș  Interactivitate în învățare Pro Universitaria 
 

2020 

Phil Beadle Cum să predai. Strategii didactice Didactica 
Publishing House 

2020 
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Ion Albulescu, Horațiu 
Catalano 

Sinteze de pedagogie generală. Ghid pentru 
pregătirea examenelor de titularizare, 
definitivat și gradul didactic II 

Didactica 
Publishing House 

2020 

Bill, Lucas Predarea gândirii creative: dezvoltarea 
elevilor și studenților care generează idei și 
gândesc critic 

Didactica 
Publishing House 

2020 

Neacșu, Ioan Educația emoțional-afectivă: noi explorări, 
noi strategii 

Polirom 2020 

Foloștină, Ruxandra Învățarea digitală la copiii cu nevoi 
educaționale de suport 

Universitară 2020 

Torkos, Henrietta Dezvoltarea competențelor transversale prin 
educația outdoor în ciclul achizițiilor 
fundamentale 

Presa Universitară 
Clujeană 

2021 

Albulescu, Ion Înstruirea bazată pe înțelegere: cum îi 
sprijinim pe elevi să învețe eficient 

Didactica 
Publishing House 

2020 

- Ghidul profesorului din învățământul primar 
simultan 

Didactica 
Publishing House 

2020 

- e-Didactica: procesul de instruire în mediul 
online 

Didactica 
Publishing House 

2021 

 
 
 



Dacă doriţi să împărtăşiţi din experienţa dumneavoastră didactică,
să vă expuneţi părerile cu privire la anumite aspecte ale educaţiei şi ins-
truirii, să prezentaţi diferite activităţi metodice, extracurriculare sau
extraşcolare?

magister
revista Casei Corpului Didactic Sibiu vă stă la dispoziţie în vederea

publicării articolelor dumneavoastră.

reCOmaNDĂri PeNtrU aUtOri

1. Să fie în format electronic, redactate prin softul de edi-
tare de text Word, în format A4, cu margini de 2 cm, cu carac-
ter Times New Roman, mărime 12 şi spaţiere la 1 rând,
obligatoriu cu diacritice; formatul .doc sau docx. va fi însoţit şi
de varianta în format portabil (pdf);

2. Toate referinţele bibliografice care apar în corpul textului
trebuie să fie redactate în ordinea care urmează: numele şi
prenumele autorului, titlul lucrării din care s-a citat (scris cu
caracter italic), volumul, oraşul, editura, anul apariţiei, numărul
paginii citate; după notele din text, la sfârşitul lucrării, se va
adăuga lista bibliografică.

ex.: Șerbănescu, Laura, Bocoș, Mușata-Dacia, Ioja, Ioan.,
Managemenul programelor de formare continuă a cadrelor di-
dactice, Iași, Editura Polirom, 2020, p. 30.

3. În cazul în care există imagini ce urmează a fi inserate
în text, ele vor fi trimise separat, în format electronic de tip .jpg
sau .tif; dacă sunt preluate de pe internet, se va indica sursa.

4. Se vor preciza numele şi prenumele autorului/autorilor
(maximum 2) materialului, funcţia, instituţia de care aparţine
şi adresa de e-mail.

5. Materialul propus pentru publicare va fi trimis cu denu-
mirea MAG_Nume_Prenume.

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor şi al imagi-
nilor revine integral autorilor care îşi asumă consecinţele de
orice natură ale nerespectării drepturilor de autor.

Articolele care nu vor respecta condițiile de tehnoredactare
şi de copyright nu vor intra în procesul de selecție pentru pu-
blicare.

Date de contact:
edituramagister18@gmail.com
www.ccdsibiu.ro
Tel. 0269/230259

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor
revine integral autorilor, care îşi asumă
consecinţele de orice natură ale nerespectării
dreptului de autor. 
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