
 
CERCUL DE LECTURĂ ,, ELIADE” – UN ZBOR LIN SPRE 

CUNOAŞTERE 
 

Prof. Băcescu Elena- Adina, Liceul Teoretic ,, N. Iorga” Nehoiu, jud Buzău 

              Motivaţia alegerii cercului de lectură ” ELIADE” apare din experienţa didactică la 
clasă, la orele de limba şi literatura română, unde am constatat că elevii, în mare parte, nu mai 
sunt interesaţi de lectură. Agresiunea audio-vizualului în domeniul informaţiilor, de multe ori 
facile şi nocive, lipsa posibilităţilor de selecţie necesită găsirea unor modalităţi de atragere a 
elevilor către un univers plăcut, atractiv, relaxant – lectura. Acest univers trebuie redescoperit de 
către elevi, prin iniţierea şi parcurgerea unor teme interesante, bogate în conţinut informaţional, 
cu valenţe formative şi capabile să readucă în conştiinţa lor adevăratul sens al cărţii. Literatura, 
prin profunzimea mesajului, gradul de accesibilitate şi nivelul realizării artistice, se dovedeşte 
capabilă să intre într-o relaţie afectivă cu cei cărora le este destinată: elevii. Mesajul artistic al 
operelor  contribuie la educarea  acestora în spiritul unor virtuţi morale. 

 Prin limbajul specific al cărţii, personajele exponenţiale, epicul dens, conflictul împins 
spre suspans şi senzorial, deznodământul fericit, literatura  contribuie la formarea şi modelarea 
caracterelor, la stimularea dorinţei de cunoaştere şi perfecţiune.  De regulă, o mare  parte dintre 
elevi citeşte din “constrângerea” notei din catalog.  Astfel, de multe ori lectura se transformă în 
asimilarea de cunoştinţe noi, fără ca cititorii să fie cu adevărat  ,,afectaţi” de lectură. Prin urmare, 
să-i învăţăm pe elevi cum să citească de plăcere, cum să se relaţioneze cu textul şi cum să 
acţioneze ca răspuns la ceea ce au citit, cum să treacă de la reproducerea naivă la analiza 
complexă a textului…acesta este scopul cercului literar! 

Cercul de lectură ales oferă  posibilitatea de a-i convinge pe elevi să devină prietenii 
cărţilor, aducându-le ca argument cuvintele lui Charles W. Eliot : ,,Cărţile sunt cei mai tăcuţi 
prieteni; sunt cei mai accesibili şi înţelepţi consilieri şi cei mai răbdători profesori”.  

Perioada de desfăşurare: 1 an şcolar (septembrie 2015 – iunie 2016). Întâlnirile se realizează: 

 în fiecare joi, orele 12.30-13.30, clasa a IX-a A; 
 în fiecare vineri, orele 11.35-12.40, clasele a IX-a D şi a XI-a B. 

Obiectivele cercetării: 

   Cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi şi conştientizarea de către aceştia a importanţei        
pe care o are lectura în construirea şi desăvârşire personalităţii lor; 

        Încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lectură; 

        Cultivarea lecturii de plăcere; 

        Formarea unor criterii proprii prin care elevul să distingă singur ce şi când să citească; 

        Dezvolatrea atitudinii de relaţionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţi; 

        Însuşirea unor instrumente de analiză şi valorizarea a operelor literare; 



        Încurajarea aptitudinilor de creaţie literară ale elevilor talentaţi; 

        Familiarizarea cu personalităţi marcante ale culturii şi literaturii române; 

        Stabilirea relaţiilor de prietenie între elevi. 

Descrierea resurselor de organizare a cercetării: 

Resurse umane: 

o       Profesor coordonator, Băcescu Elena -Adina 

o       Bibliotecar şcolar, Enache Cezarina 

o       Elevi: Elevii care participă la Cercul ,, Eliade” sunt cei pasionaţi de lectură, însă acesta s-a 
adresat tuturor. S-a realizat un afiş prin care li s-a comunicat tuturor existenţa acestui cerc, 
programul de desfăşurare şi obiectivele. La prima întâlnire au venit foarte mulţi elevi, se pare că 
din curiozitate. La a doua întâlnire au venit mai puţini, iar de la a treia, cei pe care îi amintesc. 
Ceilalţi au fugit de citit, de responsabilităţi şi de teme, pentru că li s-a explicat că activitatea 
cercului este una foarte serioasă. 

  Elevii înscrişi sunt următorii: 

 Clasa a IX-a A: Beteringhe Cristian, Beteringhe Dragoş, Coman Lorena, Ghinescu Daniela, 
Ionel Alexandru, Leu Rareş, Panait Laura, Pelmuş Flavia, Pîrleciu Gabriela, Staicu Răzvan, 
Stoica Nicolae 

 Clasa a IX-a D: Drăgoi Carmen, Ionescu Daniela, Neagu Adrian 
 Clasa a XI-a B: Bădiceanu Georgiana, Bonţeanu Ana, Chirac Andrada, Cordonaş Bogdan, 

Furtună Cornelia, Mănăilescu Alexandra, Mircea Adelina, Muşoiu Narcis, Nanu Georgiana, 
Posea Amalia, Prundea Diana, Radu Ana, Stoichiţă Diana, Tătulescu Georgiana. 

Resurse materiale:    volume de opere literare, calculator- internet, videoproiector, copiator, 
aparat foto, materiale video, markere, coli, etc.  

Descrierea metodelor de investigaţie: Metodele care s-au  folosit în cadrul Cercului de 
lectură sunt: lectura ştiinţifică, consemnată în fişe cu cerinţe impuse; metoda observaţiei, 
utilizată pentru investigare culegerea unor date; metoda studiului de caz, în vederea identificării 
celei mai eficiente soluţii; analiza produselor activităţii; dezbaterile, pentru dezvoltarea 
capacităţii de argumentare şi a coerenţei în vorbire; chestionarul, pentru  îmbunătăţirea 
capacităţii de a te face înţeles; jocurile de rol, pentru dezvoltarea spontaneităţii; 
problematizarea, pentru dezvoltarea capacităţii de argumentare; conversaţia, pentru coerenţă şi 
corectitudine în exprimare. 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CERCULUI ,, ELIADE” 

 Achiziţionarea unor jurnale în care elevii îşi scriu impresiile;  
 
 
 
 



 Realizarea unor broşuri,  a unor DVD-uri; 
                                                     
 
 
 
 
 

  

 Realizarea unei prezentări power point despre viaţa lui Eliade;  
 

 
 
 
 
 
 

 Lectura operelor lui Eliade: ,,Romanul adolescentului miop”, ,,Maitreyi”, ,,Nuntă în cer”, 
,,Domnişoara Christina”; 

 Realizarea rezumatului, pe capitole, a operelor lui Eliade, precum şi extragerea unui citat 
semnificativ din fiecare capitol; realizarea unor prezentări power-point  şi imprimarea 
acestora pe DVD;  
 

 Lectura altor opere: ,,Minunea” de R.J. Palacio, ,,Vânătorii de zmeie” de Khaled 
Hosseini”, ,,Pânza de păianjen” de Cella Serghi/ ,,Această dulce povară, tinereţea” de 
Cella Serghi / ,,Adela” de Garabet Ibrăileanu/       ,,Ioana” de Anton Holban. 
 

 Realizarea unor paralele: 
 ,, Romanul adolescentului miop”  de Mircea Eliade/ ,, Minunea” de R.J. Palacio şi 

,, Vânătorii de zmeie” de Khaled Hosseini”. Aceste paralele s-au finalizat prin: 



1. o imagine care combină opera lui Eliade cu cea a lui Hosseini: 

 
 

2. un  interviu, pornind de la idea handicapului personajelor principale din 
opera lui Eliade şi a lui Palacio, care s-a finalizat cu o prezentare power-
point: 

 
 ,,Maitreyi” de Mircea Eliade/ ,,Pânza de păianjen” de Cella Serghi/ ,,Această 

dulce povară, tinereţea” de Cella Serghi / , Adela” de Garabet Ibrăileanu/       ,, 
Ioana” de Anton Holban. Aceste paralele s-au finalizat prin: 
       

 
 
 1.un puzzle pornind de la coperta cărţilor: ,,Maitreyi” de 
Mircea Eliade şi ,,Această dulce povară, tinereţea” de Cella 
Serghi. Rezolvarea acestuia duce la aflarea unor informaţii 
despre cele două cărţi; 
 
 
 
   
 2. ,,o pânză de păianjen” croşetată pe care s-au ataşat 
păianjeni din hârtie ce conţin citate asemănătoare din operele:  
,,Maitreyi” de Mircea Eliade şi      ,,Pânza de păianjen” de Cella 
Serghi; 
      
 



  3. un duplex pe care sunt imagini si informaţii despre aceste paralele; 
 
   4. ,,teatru de păpuşi”- dialog intre naratorul din ,,Maitreyi” de Mircea Eliade şi cel din  
,, Adela” de Garabet Ibrăileanu pe tema iubirii. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ,,Nuntă în cer” de Mircea Eliade/ ,,Domnişoara Christina” de Mircea Eliade/ alte 

arte: 
1.literatură şi literatură: paralelă  cu operele ,,Mănâncă, roagă-te, iubeşte!” de 
Elizabeth Gilbert şi ,,Exorcistul” de W. Peter Blatty;  
  
2. literatură şi cinematografie- paralelă cu filmele: ,,O noapte bengaleză”/ 
,,Mănâncă, roagă-te, iubeşte!”, ,,Domnişoara Christina”   / ,,Orfana”, în regia lui 
Jaume Collet Serra; 

 
  

3. literatură şi pictură/ sculptură: elevii au realizat desene prin care au ilustrat tema iubirii, aşa 

cum se desprinde din operele lui Eliade, precum şi două sculpturi în lemn, un trandafir şi o 

inimă, ca simboluri ale iubirii.  

 

4. literatură şi muzică/ dans: elevii au realizat un dans prin care au ilustrat tema iubirii şi o 

prezentare power point, prin care s-a încercat o paralelă cu mitul Ielelor, pornind de la melodia 

cântată de Cargo; 

 
 Realizarea unor ecusoane pentru membrii clubului;  

 Realizarea unor semne de carte; 

 

 ,, 5 minute de Eliade”: într-o pauză, elevii au ieşit pe 

hol şi au citit timp de 5 minute dintr-o 

carte de Eliade; 

 
 


