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UN EXEMPLU DE BUNA PRACTICĂ PENTRU ANTRENAREA

COMPETENŢELOR DE LITERAŢIE LA ELEVUL DIN CICLUL PRIMAR

Cîmpean Adriana, Liceul Teoretic “Avram Iancu”, Cluj-Napoca
REZUMAT

Lucrarea de faţă se doreşte a fi un exemplu de bună practică în activitatea educaţională.
Acesta este perfectibil în funcţie de: competenţele pe care le are profesorul, nevoile şi potenţialul
elevilor săi, precum şi de nivelul de implicare al familiei. Articolul conţine şi exemplificări de
activităţi şcolare, extraşcolare şi extracurriculare în care au fost implicaţi elevii, dar şi activităţi
de cultivare a profilului de formare continuă şi de dezvoltare profesionala a profesorului. Am
considerat potrivit să exemplificăm această opinie cu o colecţie de fotografii, realizate cu prilejul
sărbătoririi Zilei Internaţionale a Cititului Împreună - o zi importantă pentru a comunica
armonios, la şcoală şi acasă.

Despre o zi importantă din copilăria şcolarilor mei am ales să vă împătăşesc şi eu. Produsele

lor au ca eşafodaj, atât un element geometric repetitiv - conul, cât şi nevoile, interesele şi

bucuriile/ satisfacţiile lor personale cu privire la persoane, jucării, medii de viaţă, transpuse toate

în afecte, cogniţii, atitudini şi comportamente manifestate.

Elevii clasei a III-a B, de la Liceul Teoretic “Avram Iancu”, la finalul activităţii, prin care

am marcat Ziua Internaţională a Cititului Împreună - 2018, au avut prilejul: • să realizeze

compoziţii plastice (desen), utilizând elementul repetitiv - conul; • să “citească” reprezentările

plastice ale colegilor noştri, alegând titluri sugestive; • să creeze compoziţii literare, relevante

desenelor realizate; • să redacteze enunţuri cu conţinut matematic şi, dacă au dorit, chiar să

redacteze planul de rezolvare a acestora; • să împărtăşească şi altora din creaţiile lor - plastice,

literare şi matematice; • să înveţe din ideile covârstnicilor; • ca cei dragi de-acasă să le adreseze

câteva gânduri despre compoziţia plastică creată la şcoală; • ca părinţii lor să se bucure de ceea

ce copiii am reuşit să îşi imagineze, să traseze cu rigla şi creionul grafic, să coloreze, să creeze,

jucându-se cu cuvinte şi expresii frumoase, imaginându-şi locuri şi personaje fascinante; • să

trăiască o zi minunată.

Împreună, altfel, am experimentat cât de interesantă şi captivantă poate fi citirea într-o

comunitate şcolară, putând fi creativi în acelaşi timp, şi bucurându-ne de impresiile colegilor şi

ale doamnei învăţătoare.

Am optat pentru această activitate practică, dintre atâtea şi-atâtea modalităţi de dezvoltare şi

cultivare a lecturii la vârsta şcolarităţii mici, cu scopul de a susţine dreptul fiecăruia de a citi şi de

a-şi împărtăşi poveştile, de a cultiva beneficiile şi frumuseţea celor patru piloni educaţionali -

jocul, învăţătura, munca şi creaţia -, în construirea, dezvoltarea şi modelarea personalităţii

copilului, dar şi a adultului (părinte, profesor, bunici, fraţi) în relaţia sa cu cei din cercurile de



apartenenţă: familială, şcolară, sportivă, artistică, culturală, religioasă, istorico-geografică/

turistică.

Evenimentul a fost girat de către LitWorld - Fii povestea, Citim Împreună România, la 1

februarie 2018, dată la care putem afirma că trecerea de la literaţia emergentă la cea funcţională

s-a dezvoltat armonios şi se construieşte în corelaţie cu învăţarea, dispoziţia faţă de jocul cu

reprezentările iconice complexe se îmbină atractiv cu elementele scrierii creative (construcţia

textului, figuri de stil, ortografie şi punctuaţie, situaţii şi personaje reale sau fantastice).

Astfel, ne-am modelat capacitatea de a interacţiona în mediul şcolar, coroborat cu cel

familial, procesul învăţării realizându-se prin implicare activă, în mod atractiv, captivant, inedit,

deci profund şi eficient, două caracteristici putând fi decelate, şi-anume: puterea şcolarului de

a-şi realiza expectanţele, dar şi de a genera anumite schimbări, după cum afirma şi Pečjak,

2012:14: “(...) Literaţia este, prin urmare, un potenţial care permite integrarea socială şi

dezvoltarea personală a individului.”

Succint, prezentăm scenariul literaţiei funcţionale coroborată cu cea emergentă, aceaste

secvenţe purtând amprenta competenţelor profesionale ale profesorului de la clasă, amprentele

afective, cognitive, de caracter şi personalitate ale educabililor, dar şi competenţele personale ale

părinţilor/ tutorilor copiilor.

 PROIECT TEMATIC: Ziua Internaţională a Cititului Împreună - “Aventurile Conului”;

 Curriculum integrat: L.L.R., A.V.A.P., Matematică;

 Etape: prezentarea evenimentului, a elementelor de joc, învăţare,

muncă şi creaţie, precum şi a resurselor temporale;

 Sudiul pentru acasă;

 Valorizarea produselor elevilor (expoziţie, premiere, diplome);

 Importanţa dezvoltării şi cultivării literaţiei - o abilitate complexă, necesară în viaţa de

familie (literaţia intergeneraţională), în viaţa şcolară, cea profesională, dar şi în alte

medii de interrelaţionare, în scopul realizării unor obiective/ ţeluri/

mize - individuale, familiale, şcolare, profesionale, în pereche sau în

grupuri de apartenenţă (echipă şcolară în realizarea unui proiect

tematic - ex: Festivalul-concurs CDIdei în cărţi, ediţia a IV-a, la care din 30 de elevi

s-au implicat 24, adică 8 echipe).

Concluzionăm prin a afirma că literaţia (informatică, digitală, muzicală, ştiinţifică, mediatică,

financiară, pentru sănătate, în familie etc) pentru viaţa actuală şi viitoare este un proces complex,

permanent - de descoperire a valenţelor nativ-creative şi inovative ale educabilului de vârstă

mică, adolescentului, tânărului profesionist, precum şi ale adultului - părinte, profesor,



profesionist, în conturarea unei personalităţi de succes, calitatea cea mai necesară fiind

adaptabilitatea la situaţii noi de viaţă, bogate în afecte, cogniţii şi metacogniţii.

Următorul citat l-am considerat ca fiind cel mai clar în a înţelege semnificaţia cuvântului

alfabetizare/ literaţie: Alfabetizarea este o platformă pentru democratizare şi un mijloc de

promovare a identităţii culturale şi naţionale. (...) Pentru toată lumea, peste tot, alfabetizarea

este, împreună cu educaţia în general, un drept uman de bază (...). Literaţia este, în final,

drumul spre progresul uman şi mijloacele prin care fiecare bărbat, femeie şi copil îşi pot realiza

întregul potenţial. (Kofi Annan)

https://www.arlromania.ro/2015/02/06/literatia-revolutia-educatiei-gandesti-ce-scrii-si-ce-citesti-
profesionisti-care-au-luat-initiativa-pentru-schimbare/wppaspec/wo1/cv0/ab1/pt9 (26.04.2018)

Iată, câteva exemplificări grăitoare în acest sens, cu prilejul marcării Zilei Internaţionale

a Cititului Împreună - Aventurile Conului:

 Compoziţiile plastice (desen), cu conţinut matematic (corpul geometric - conul);

 Compoziţii literare (în proză/ în versuri) şi crearea unor enunţuri matematice.

PRUNDAR MARIA MANUELA NADĂŞ CĂTĂLIN IULIU
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Activităţi extraşcolare, an şcolar 2017-2018 - secvenţe de Literaţie pentru şcolari:

Data Activităţi extraşcolare/ extracurriculare
Exemplificări

Nivel
Premiul

30.05.
2018

CAERI 2018, fără finanţare M.E.N., poziţia 1442: Simpozionul şi
Concursul Salvează mediul şi fii ECO! Şcoala Gimnazială “Al. I.
Cuza”, Colegiul Tehnic “Transilvania”, Baia Mare

Regional
Interjudeţean
1 P I
1 M
3 Participări

21.05.
2018

Concursul CDIdei în cărţi, 2018 (CCD Sibiu - coord./ CCD Cluj -
partener). 3 ECHIPE:
- PREMIUL I: Charlie şi fabrica de ciocolată, de Roald Dahl
(Antonia Balint, Maisa Hamdan şi D. Patrick Pop);
Obiectul confecţionat - Fabrica de ciocolată
- PREMIUL I: Pădurea fermecată, de Enid Blyton (Mara Andreica,
Manuela Prundar, Andrei Ilea);
Obiectul confecţionat: Copacul depărtărilor şi locuitorii acestuia
- MENŢIUNE: Vrăijitorul din Oz, de Lyman Frank Baum (Cătălin
Nadăş, Ştefan-Dan Ilea, Alexandru Răzvan Lăpuşte).
Obiectul confecţionat: Casa fetiţei Dorothy Gale şi tornada

Judeţean
- 2 Premii I
- 1 M
* 2 echipe
calificate
pentru etapa
naţională
(Sibiu, 2018)

La nivel şcolii-
situaţie
identică
(10.06.2018)

12.05.
2018

CAEJ 2018, poziţia 33: Festival-Concurs Judeţean de teatru
Spectroniada de teatru. Şcoala Gimnazială Internaţională
SPECTRUM, Cluj-Napoca
Reprezentaţia: Profesorul de istorie şi elevul Tache
- Elevii: Pop David Patrick şi Mârza Victor

Judeţean
- Trofeu pentru
creativitate
- Trofeu pentru
cel mai bun
scenariu
- Diplome:
elevi, profesor



08.05.
2018

Centrul de Medicină Avansată MEDFUTURE - BAYLAB
Laboratorul de Ştiinţe Bayer (6-12 ani). Sesiune de experimente de
Ştiinţe Bayer, ediţia 2018, interval orar 13-14. Furnizor: SC Bayer
România SRL, Facultatea de Vest din Timişoara
www.baylab.bayer.ro; http://www.baylab.bayer.ro/laborator
Antrenarea şcolarilor în cadrul unor situaţii de învăţare şi activităţi
de experienţiere ştiinţifică, activ-participativă, pentru dezvoltarea
curiozităţii şi a inventivităţii
Locaţia: Centrul de Medicină Avansată MEDFUTURE, Str. Pasteur
nr.4-6, Cluj-Napoca

Judeţan
- Adeverinţă/
Diplomă
profesor
- Diplome
pentru elevi

04.
2018

Festivalului Primăvara copiilor (Centenarul Marii Uniri)
Secţiunea recitare (Poezie - creaţie proprie): Andreica Mara Ioana

Judeţean
P II

25.04.
2018

Concertul-spectacol «Visul unei nopí de vară», inclus în cadrul
Programului de muzică clasică pentru copii DoReMi,Start! Studioul
de concerte al Academiei de Muzică “Gheorghe Dima”, str. Ion I.C.
Brătianu, nr 2
Instructaj: Reguli de purtare cuviincioasă.
- Scrierea unei recenzii de spectacol

Judeţean
Clasă

28.03.
2018

Târgul-Expoziţie de Primăvară Muguri de lumină. Activităţi
organizate în cadrul Proiectului ”The Citizens Are United”,
coordonat de Cross Culture International Foundation – CCIF
Malta. • Donaţie în lei (500 roni); • Realizarea unor obiecte pentru
expoziţia cu vânzare; • Donaţie de carte şi tablou pentru preşcolarii
de la Centru de zi - Grădiniţa Malteză. Furnizori: Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Asociaţia BE INCLUSIVE
România

Judeţean

01.03.
2018

CAER 2018, poziţia 13001Proiectul educaţional interdisciplinar
Discovery - Descoperă lumea!, ediţia a XIV-a. RAIO PRESS SRL,
Paşcani, jud. Iaşi

Naţional
- 30 Participări

16.02.
2018

CAERI nr. 26404/ 16.02.2017, poziţia 687 - Domeniul
cultural-artistic şi literatură. Categoria 8-11 ani. Concursul Naţional
de Creaţie Plastică şi Literară Metaforă şi culoare în zi de
sărbătoare, ediţia a VIII-a, 2017-2018
Secţiunea B elevi - Compoziţii literare: Hamdan Maisa (Orăşelul
oamenilor de zăpadă); Andreica Mara Ioana (Tărâmul de zăpadă);
Sălicean-Devian Irina-Alisa (Claudia, o fetiţă plină de nobleţe).
Liceul Pedagogic “D.P. Perpessicius”, Brăila

Naţional
- 3 M

01.
2018

CAERI, 2017, Nr. 26404/16.02.2017, Anexa A. Domeniul
cultural-artistic, Culturi şi Civilizaţii, pag. 19, poz.401 - Proiectul
Naţional cu participare Internaţională Naşterea Domnului -
Renaşterea Bucuriei, ediţia a VII-a.
- Secţiunea I, elevi - Creaţii literare (CD, ISSN, Revista Crăciunul
văzut prin ochi de copil nr.5/2018): Creaţie plastică clasică. Revista
copiilor Crăciunul văzut prin ochi de copil, nr. 5/2018; CD, ISSN;
- Secţiunea II, profesori: Simpozion Internaţional. Secţiunea III:
Conferinţă Naţională Naţional. Furnizor: Şcoala “B.P. Haşdeu”, str.
Ion Creangă, loc. Iaşi, jud. Iaşi; concurscraciun@yahoo.com;
concurscraciunelevi@yahoo.com - Creaţie literară (poezie) şi
plastică.

Naţional
3 Participări
Creaţie plastică
- 1 P I
Creaţie literară
- 1 P II
- 1 P II
- 1 P III

15.01
-

CAEJ - Proiect Educaţional Judeţean Copilărie în culori. Liceul
Teoretic Şerban Vodă, Slănic, jud. Prahova; CDI Slănic - Biblioteca

Judeţean
Compoziţie

http://www.baylab.bayer.ro
http://www.baylab.bayer.ro/laborator
mailto:Concurscraciun@yahoo.com
mailto:concurscraciunelevi@yahoo.com


15.06.
2018

Orăşenească Slănic. Secţiunea - Concurs de creaţii plastice (desen,
pictură, colaj)
Secţiunea - Concurs de creaţii literare: Andreica Mara Ioana: Magia
iernii în copilăria mea; Balint Antonia Elena: Din copilăria mea -
Un vis cu-adevărat magnific!; Bochiş Adrian Răzvan: Cei doi
prieteni şi oamenii de zăpadă; Sălicean-Devian Irina-Alisa: Omul
de zăpadă, un prieten adevărat.

literară:
- 1 P I
- 1 P II
Compoziţie
plastică:
1 P I
1 P II

2018 Concursul Şcolar Naţional de COMPETENŢĂ şi
PERFORMANŢĂ COMPER, Etapa Judeţeană I de EVALUARE
SUMATIVĂ STADIALĂ, 2017-2018
CCNS 2017-2018, fără finanţare M.E.N. Nr. 3076/17.01.2018,
secţiunea 3, poziţia 85
Furnizor: Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte Paralela 45 (FSAP),
Editura Paralela 45

Judeţean II
COMPER-
Comunicare
6 P I
20 P II
3 P III
1 M

2018 Concursul Şcolar Naţional de COMPETENŢĂ şi
PERFORMANŢĂ COMPER, Etapa Judeţeană I de EVALUARE
SUMATIVĂ STADIALĂ, 2017-2018
CCNS 2017-2018, fără finanţare M.E.N. Nr. 3076/17.01.2018,
secţiunea 3, poziţia 85
Furnizor: Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte Paralela 45 (FSAP),
Editura Paralela 45

Judeţean II
COMPER-
Matematică
12 P I
7 P II
5 P III
5 M

12.01.
2018

CAERI, 2017 , Nr. 26404/16.02.2017, Anexa A. Domeniul
cultural-artistic, Culturi şi Civilizaţii, pag. 19, poz.401- Proiectul
Naţional cu participare Internaţională Naşterea Domnului -
Renaşterea Bucuriei, ediţia a VII-a
Secţiunea I - Creaţii copii (CD, ISSN, Revista Crăciunul văzut prin
ochi de copil nr.5/2018):
- 1. Creaţie plastică clasică: Andreica Mara (La săniuş. Ce
distracţie!), Hamdan Maisa (Bucuria sărăbătorilor de nea), Jucan
Giulia Raluca (Bucuriile copiilor, iarna)
- 6. Creaţie literară: Prundar Maria Manuela (Cel mai frumos
Crăciun), Mureşan Maria Carina (Un vis de iarnă)
Revista copiilor Crăciunul văzut prin ochi de copil, nr. 5/2018, CD,
ISSN
Secţiunea II - Simpozion Internaţional - Valenţe formative ale
activităţilor extracurriculare şi de parteneriat (CD, ISBN), caracter
internaţional
- Articol (secţiunea 8): Mărinimia micilor şcolari cu prilejul
sărbătorilor de iarnă în cadrul unor parteneriate educaţionale;
- 2 lucrări proprii: (secţiunea 6) Poezia “Împreună de sfintele
sărbători de iarnă; (secţiunea 3) Felicitare-Origami “De Crăciun”;
ISBN,CD
Secţiunea III - Conferinţa Naţională “Cultură, Spiritualitate şi
Identitate Naţională în contextul Globalizării”. • Articol (secţiunea
f): Crăciunul, sărbătoarea copilăriei. Mărinimia micilor şcolari cu
prilejul sărăbătorilor de iarnă; • Articol (secţiunea e): Traseul
didactic “Micul creştin”, un exemplu de bună-practică, ISBN, CD;
• Chestionar: Completarea chestionarului proiectului. Furnizor:
Şcoala “B.P. Haşdeu”, str. Ion Creangă, loc. Iaşi, jud. Iaşi. Revista
copiilor Crăciunul văzut prin ochi de copil, nr. 5/2018. CD, ISBN.
concurscraciun@yahoo.com; concurscraciunelevi@yahoo.com

Secţiunea I:
Naţional

Secţiunea II:
Internaţional

Secţiunea III:
Naţional

- În aşteptarea
rezultatelor

mailto:Concurscraciun@yahoo.com
mailto:concurscraciunelevi@yahoo.com


2017-
2018

CCNS 2017-2018, fără finanţare M.E.N. Nr. 3076/17.01.2018,
secţiunea 3, poziţia 85 - Concursul Şcolar Naţional de
COMPETENŢĂ şi PERFORMANŢĂ COMPER, Etapa Judeţeană I
de EVALUARE SUMATIVĂ STADIALĂ, 2017-2018. Fundaţia
pentru Ştiinţe şi Arte Paralela 45 (FSAP), Editura Paralela 45

Judeţean I
COMPER-
Comunicare
6 P I
15 P II
8 P III
3 Menţiuni

2017-
2018

CCNS 2017-2018, fără finanţare M.E.N. Nr. 3076/17.01.2018,
secţiunea 3, poziţia 85 - Concursul Şcolar Naţional de
COMPETENŢĂ şi PERFORMANŢĂ COMPER, Etapa Judeţeană I
de EVALUARE SUMATIVĂ STADIALĂ, 2017-2018. Fundaţia
pentru Ştiinţe şi Arte Paralela 45 (FSAP), Editura Paralela 45

COMPER-
Matematică
3 P I
3 P II
9 P III
5 M

27.09.
şi
03.12.
2017

Activitate transdisciplinară - Spectacolul de balet Spărgătorul de
nuci şi Regele şoarecilor, de E.T.A. Hoffmann. Balet în 2 acte, Piotr
Ilici Ceaikovski
Eticheta participării la spectacol
Concurs cultural interartes Cronică de spectacol (office@anpro.ro):
8 elevi - Concurs cultural inter artes facebook

Oraş
Publicaţii
ANPRO

22.09.
2017

Parteneriat educativ, de experimente ştiinţifice pentru şcolari - Mini
Omul de Ştiinţe şi Concursul Mini-Omul de Ştiinţe (implicarea
elevilor în folosirea unor termeni de specialitate, în explicarea unor
procese chimice/ fizice (diplome şi premii). Trupa de Teatru
Independent MAGIC PUPPET
contact.magicpuppet@gmail.com; magicpuppet13@gmail.com

Oraş
3 Diplome de
merit

06.
2017

Simpozionul Naţional "Urme vii - Şcoala românească de mâine",
ediţia a IV-a. Concurs pentru elevi - "Şcoala, tărâm de poveste"
(Copilărie, vis şi fantezie") - compoziţii literare, Şcoala Gimnazială
BACIU, Cluj-Napoca. CAER, 2017
- Creaţii literare: Sălicean-Devian Irina-Alisa şi Mureşan Carina
Maria, Mureşan Maria, Balint Antonia Elena);

Naţional
2 P I
1 P II
1 P III

2017 Cîmpean, Adriana; Molnar, Iolanda, (2017), Cuvinte alese… De la
mici şi mari culese..., volum de texte literare, Editura Sfântul Ierarh
Nicolae, Brăila. Referent de specialitate, Conf.Univ.Dr.
Răduţ-Taciu Ramona, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Cluj-Napoca.
ISBN 978-606-30-1390-4
Referent de specialitate: conf.univ.dr. Ramona Răduţ-Taciu, UBB
Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Certificat de acordarea a codului ISBN cu nr. 3509/28.08.2017

Naţional
Carte

Legendă: P - premiu, M - menţiune

Activităţi de Literaţie la care, în calitate de profesor, am participat/ particip.

Data Activităţi de formare Nivel
Furnizor

05-06.
2018

Interes pentru educaţia permanentă şi cultivarea profilului de d
ezvoltarea profesională: Proiectului Internaţional ERASMUS+,
Family Literacy Works!, Project Nr2016-1-RO01-KA2014-02439
2, Asociaţia Learn&Vision Romania, Asociaţia Internaţională pe
ntru Literaţie, Biblioteca Judeţeană “O. Goga”, Cluj-Napoca.

Judeţ
CCD Cluj
Asociaţia
Learn and
Vision

17.05.
2018

Simpozionul Preuniversitaria
Publicaţii ISSN în Revista simpozionului
Secţiunea 1: Creativitate şi inovaţie în educaţie - exemple de bună

Judeţ
CCD Cluj
Ediţia

mailto:(office@anpro.ro
mailto:contact.magicpuppet@gmail.com
mailto:magicpuppet13@gmail.com


practică. Lucrarea: CDŞ - În lumea jocului ZomeTool, un exemplu
de bună practică.
Secţiunea 2: Patriotismul şi valorile poporului român promovate
prin proiec te educaţionale - exemple de bună practică. Lucrarea:
Micul patriot - Activităţi în cadrul concursurilor şcolare specifice
celebrării Centenarului Marii Uniri.

a XXX-a

11.04.
2018

Conferinţa Prevenirea afecţiunilor vocale la cadrele didactice -
Acţiune dedicată Zilei Internaţionale a Vocii.

CCD Cluj
ORL Cluj

05.02.
2018

www.proiecteducational.ro; ISSN 2458-0511/ ISSN-L 2067-2675.
Abonament la Ziarul Esenţial în Educaţie, în cadrul Proiectului
Educaţional Naţional Promovarea imaginii şcolii.
Articolul: Mărinimia micilor şcolari cu prilejul sărbătorilor de iarnă.
Proces-verbal Nr. 5448/02.02.2018: Desfăşurarea activităţii de
formare profesională.
Diplomă Nr. 4203/02.02.2018 - organizarea Proiectului Naţional
“Promovarea Imaginii Şcolii”, ediţia a III-a, ian-dec. 2018.

Naţional
SC Esenţial
Media Press
SRL
Piteşti,
Argeş

22.01.
2018

Participare în cadrul diseminării Proiectului Internaţional
ERASMUS+, Family Literacy Works!, Project Number
2016-1-RO01-KA2014-024392, Asociaţia Learn&Vision Romania,
Asociaţia Internaţională pentru Literaţie, Biblioteca Judeţeană “O.
Goga”, Cluj-Napoca.

Şcoală
Profesor
Silvia Ţinică

3-12.07
09.2017

Cursul de formare continuă - Evaluare pentru evoluţia în cariera
didactică – acreditat prin OM 5990.

Judeţ
CCD Cluj
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