de

Lectuiada
elevilor 2019

Jurnal de bord
Cărturind, noi scriem viitorul

Cercul de
lectură
„Prometeii
cărturesc”

JURNAL DE BORD
„Et la nave va...”

În conglomeratul de cercuri pentru activități extrașcolare din liceul ,,Prometeu-Protalent”,
Chișinău, se simțea tot mai imperios crearea încă a
unuia – un cerc de lectură. Sămânța de idee, răsădită în
gândul profesoarelor Bologan Tatiana și Oleinic
Viorica, hrănită cu energia și lumina activităților
clujene, a înmugurit în plină toamnă. Sub auspiciile
Lecturiadei elevilor și ale Școlii Solomonarilor lui
Solomon Marcus, în foșnetul proaspetelor file ale
volumului „Mica istorie a unui secol mare”, adus de la
Cluj, în liceul „Prometeu-Protalent” s-a desfășurat
prima ședință a cercului de lectură „Prometeii
cărturesc”. Profesoarelor le-a trebuit multă forță de
convingere pentru a-i atrage, apoi
menține ,,în cerc” pe elevi, iar
cerchiștilor – disciplină și tenacitate. Se
întruneau în miez de săptămână, în miez
de zi, după ce îmbucau un miez de pâine,
ce le dădea puteri pentru un miez de
carte.
***
-Serviți-vă cu câte o bucată de
marmeladă și turnați-vă ceai! După ce savurați, descrieți, pe foaie, senzațiile gustative, tactile,
asociațiile, amintirile, gândurile pe care vi le-a declanșat această bucată de marmeladă. (Și aici li
s-a vorbit elevilor despre madlena lui Proust.)
Aceasta a fost evocarea pentru
atelierul de lectură a povestirii „Autodenunț
sau marmeladă?”, scrisă de Ana Rotea. S-a
discutat despre morala povestirii, despre
școala îndoctrinată, despre pionieri, despre
prietenie și alte valori umane, care sunt în
afara oricărui regim politic.
Au urmat, în alte săptămâni, alte
lecturi în glas din ,,Mica istorie...”: „Nasul
lui Ceașcă”, de Laura Grunberg, „Întâi
decembrie 1918”, de Simona Antonescu, „Trei săpunuri Rexona și o casetă cu The Wall”, de
Alex Moldovan etc.
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***
-Ce activități v-ar atrage și ce v-ar
fi, în egală măsură, interesant și util, să
organizăm în cadrul ședințelor cercului
nostru?
-Întâlniri și dialoguri cu scriitorii și
alți oameni de cultură, a urmat răspunsul
prompt al Mădălinei Bușan, una dintre cele
mai active, receptive și creative cerchise.
Acesta a fost imboldul care ne-a
ghidat activitatea cercului întregul an:
invitații adresate scriitorilor, care, ulterior,
ne onorau cu prezenta. Astfel, prima și una
dintre cele mai călduroase întâlniri a fost
cu scriitorul Igor Guzun, autorul volumelor
„Vinil”, „Bine” și „Adio, lucruri!”. Igor
Guzun le-a propus elevilor și un exercițiu
de scriere creativă. Discuția domoală,
sinceră și echilibrată a oscilat în jurul
tabletelor pe care le-au citit elevii, despre
Moldova, despre prezent, despre raporturi
interumane. Și, neapărat, s-a vorbit despre cărți, despre cum ne formează și despre cât de
necesare ne sunt.
***
Poate că vacanța de toamnă e un motiv
de „nimicfacere” pentru mulți dintre elevi, dar
nu și pentru cerchiștii prometeiști. A fost
perioada mohorâtă de la început de noiembrie,
când elevii s-au cufundat în atmosfera, la fel de
mohorâtă, a romanului „Kinderland”, scris de
Liliana Corobca. Pentru ei a fost genul de
subiect în care, din fericire, nu se regăsesc, iar
despre abandonul părintesc și despre plecările
,,după bani lungi”, peste hotare, au auzit numai
în emisiunile de la televizor. Romanul le-a oferit
prilejul să pătrundă în universul copiilor rămași
fără părinți, nevoiți să se maturizeze precoce, să
devină niște „bătrânei” ai satelor moldovenești,
tot mai depopulate. Impactul romanului a fost
atât de puternic, încât lectura acestuia a fost
extinsă la toate clasele din paralela a opta și s-a
încheiat cu un atelier de creare și prezentare a
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colajelor pentru roman. Iar elevii de la cerc au fost privilegiați, pentru că , după discuțiile în plen
despre roman, am organizat și o întâlnire online cu Liliana Corobca. Dânsa și-a rezervat pentru
noi o oră de interacțiune prin Skype, răstimp în care ne-a inițiat în istoria scrierii și în alte
amintiri din perioada de creare a cărții. O surpriză și mai mare a fost să ne întâlnim cu scriitoarea
în cadrul festivalului de booktrailere Boovie, organizat la Focșani. Acolo, discuția s-a reînnodat,
iar elevii au simțit „pe viu” energia, căldura, firescul, atât de specifice Lilianei Corobca. Dar, mai
ales, au remarcat simplețea în felul ei de a fi.
***
Utilitatea benzilor
desenate devine un subiect
de discuție tot mai frecvent
în didactica modernă.
„Școala
Solomonarilor”
din septembrie 2019 a
adus, prin activitățile sale,
un argument în favoarea
ideii că lectura unui text se
îmbogățește în conotații și
coboară în pofunzime,
dacă e urmată de exercițiul
ilustrării textului. Fie și
prin colaj. Animate de
noua perspectivă, noi,
profesoarele, am organizat
pentru cerchiști o activitate
inedită. Pentru că cine
caută
găsește,
prin
intermediul
altei
profesoare de la Huși,
membră ANPRO, am aflat
că în Chișinău activează un foarte valoros creator de benzi desenate, unul dintre discipolii
surorilor Surducan, pe care le-am cunoscut și sub egida cărora am „creat” la Cluj. Mai mult decât
atât, l-am cunoscut pe Octavian Curoșu, căci despre el este vorba, la lansarea primului manual
digital de limbă și literatură română, liceu, din Republica Moldova. Adrian Curoșu a realizat, în
cadrul acestui vast proiect, o bandă desenată animată pentru fragmentul din romanul „Florin
scrie un roman”, de Mircea Cărtărescu. Întâlnirea cu Octavian Curoșu a fost una dintre cele mai
așteptate, iar cercul și-a deschis ușile într-o ședință lărgită. Desenatorul i-a inițiat pe elevi în
istoria BD, stiluri de BD, perspective, structuri, linii, puncte, bule. Dar mai ales, le-a vorbit
despre necesitatea de a citi, despre pasiunea sa pentru romanele grafice, despre avantajele acestei
arte, care, în ultimul timp, își revendică tot mai mult și mai mult dreptul la existență. Și cum o
imagine valorează mai mult decât o mie de cuvinte, Octavin le-a propus elevilor să-și definească
ei înșiși un subiect sumar și să elaboreze o schiță de bandă desenată. Activitatea le-a plăcut
elevilor atât de mult, încât am convenit să mai realizăm un atelier de BD în semestrul doi.
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Așadar, peste vreo trei luni ne-am reîntâlnit
cu Octavian Curoșu, într-o activitate care, de data
aceasta, a fost mai mult practică. Noi,
coordonatoarele cercului, i-am solicitat să se
gândească la o sarcină care s-ar înscrie în tema
Lecturiadei din acest an – „Istoria uni posibil
viitor”. La rândul lui, desenatorul le-a cerut
elevilor să inventeze un personaj care, așa cum s-a
convenit, fie ar fi venit din viitor în prezentul
nostru, fie, din prezent, s-ar fi deplasat într-un
posibil viitor. Cert devenea faptul că ei trebuiau să
se concentreze nu doar pe subiect, ci și să fie atenți
la detalii, care ar fi individualizat personajul și ar fi
conferit autenticitate benzii desenate.
Am inclus în portofoliul nostru un produs,
schița căruia a fost concepută la acel atelier. Am
optat pentru BD a Laurei Lvovschi, ea fiind eleva
care a participat la Școala Solomonarilor din
septembrie 2019 și care a beneficiat și de atelierele
lui Adrian Barbu. Dar arta BD nu era nouă pentru Laura. De aceea, șirul de activități i-a servit
drept prilej de exersare și definire a propriei măiestrii. BD a Laurei, rămasă în varianta de schiță,
a fost reluată și finalizată în vacanță. Cu adevărat, așa cum susține într-un aforism scriitorul
Aurelian Silvestru, „Talentul n-are zile de odihnă”! Schița, dar și produsul final al Laurei poate fi
găsit, accesând linkul de la pagina de Facebook a cercului nostru, care este, propriu-zis, și
portofoliul nostru digital https://www.facebook.com/Prometeii-c%C4%83rturesc-109911587018390/.
Laura, pe lângă faptul că desenează, mai și scrie, iar ce scrie, ilustrează. Astfel, ea și-a ilustrat în
câteva imagini eseul „Historia”, cu care a participat la concursul de anul trecut al Lecturiadei
„Gândurile umplu timpul...”, a ilustrat
povestirea „Agape”, care i-a fost publicată în
revista „Ordinul Povestitorilor” a Editurii
Arthur, a realizat afișul booktrailerului după
romanul „Istoria lui Răzvan”, cu care am
participat la festivalul „Boovie”.
Venind vorba despre „Ordinul
Povestitorilor”, e oportun să menționăm că în
cele două numere ale revistei, apărute în acest
an, au fost incluse lucrările cerchistelor
noastre: Mădălina Bușan cu povestirea
„Lume, vis, lume de vis” și Laura Lvovschi –
cu „Agape”. Ambele povestiri au fost
selectate, pentru publicare, prin concurs.
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Tot în această vacanță, atunci
când am inițiat pagina de Facebook a
cercului nostru de lectură, Laura
Lvovschi, a elaborat, în format digital,
sigla. Ea va deveni cartea noastră de
vizită.
***
O altă activitate de care ne
aducem aminte cu drag a fost întâlnirea
cu fiica romancierului, eseistului și
publicistului Victor Dumbrăveanu. În
contextul literar al Republicii Moldova,
Victor Dumbăveanu este cunoscut, întâi
de toate, ca scriitor al adolescenților.
Cărțile sale sunt citite cu mult interes de
către tineri, pentru că abordează subiecte
precum prima dragoste, prima dezamăgire,
prima trădare, integrarea într-un nou colectiv,
proba de rezistență și proba de maturitate.
„Galopul cailor de lut”, „Păunița sau pasărea
din noi”, „File de adio” sunt doar câteva
titluri care îi vor determina pe mai mulți
cititori să-și reactualizeze valorile și
principiile morale. Interesant devine și faptul
că una dintre cerchiste, Delia Munteanu, este
nepoata regretatului scriitor. De aceea, după
lectura romanului „File de adio”, am invitat-o
pe Doina Dumbrăveanu-Munteanu, mama
Deliei și fiica scriitorului, să ni-l evoce pe
Victor Dumbrăveanu într-o manieră personală,
aproape intimă, așa cum doar o fiică o poate
face.
Am
discutat
despe
profilurile
adolescenților conturate în roman, iar de acolo,
am descins în contextul vieții reale, de unde
scriitorul și-a „recrutat” caracterele și tipurile
umane. Doina Dumbrăveanu-Munteanu l-a
evocat pe tatăl său ca pe un bun prieten al ei,
apoi al fiicelor sale, pentru că doar așa, într-o
apropiere și deschidere călduroasă spre cei
tineri, poți deveni un subtil cunoscător al psihologiei acestora.
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***
Activitatea de la sfârșitul
primului semestru și de la
începutul celui de-al doilea, am
orientat-o, din nou, spre volumul
„Mică istorie a unui secol mare”,
întrucât nu puteam rămâne în
afara contextului istoric național:
centenarul Marii Uniri. Or, an de
an, de la înființarea sa, chiar în
perioada celor mai ostile
guvernări, pentru ideea de românitate, liceul „Prometeu” a rămas pro român. În această ordine
de idei, catedra Limbă și Literatură Română din liceu, a organizat, pentru 20 de profesori din
municipiu și republică, o masă rotundă cu genericul „De la textul incifrat spre cititorul avizat”, în
cadrul căreia s-a produs și
lansarea volumului „Mică
istorie...”. Profesorilor le-a fost
propus un atelier de lectură, în
baza povestirii „Pădurea vie”,
de Florin Bican, urmat de un
atelier de ilustrare prin colaje,
dar și de o înregistrare cu
scriitorul, în care chiar dânsul
își decodifică textul.
A urmat implicarea
cerchiștilor în etapa de concurs „Mărțișoare-Cărțișoare”. Cercul „Prometeii cărturesc” a realizat
trei produse digitale, iar rezultatul concursului a fost calificarea în final, pentru participarea la
Școala Solomonarilor. Produsele noastre digitale au fost realizate cu ajutorul instrumentelor
Web.2. Am plasat cartea digitală, creată de Mădălina Bușan, în baza povestirii „1 decembrie
1918. Mesaje de peste munți”, de Simona Antonescu, mesajul Blabberize al lui Bunea, eroul
povestirii „Autodenunț sau
marmeladă?” de Ana Rotea,
realizat de Paula Untură și
Nichita Oleinic, și evocarea
eroinei Lucreția Jurj, realizată
de Lucreția Boța, în format
Prezi, pe pagina de Facebook
a Lecturiadei, dar și pe pagina
de Facebook a cercului, care
reprezintă,
în
concurs,
portofoliul nostru digital.
Lucrările pot fi găsite,
accesând același link și derulând postările.
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https://www.facebook.com/Prometeii-c%C4%83rturesc-109911587018390/
***

În luna martie ne-am plasat sub
semnul poeziei, iar întâlnirea cu poetul
Vasile Romanciuc s-a produs chiar în ziua
când întrega omenire sărbătorește Poezia,
recunoscându-i statutul de artă a spunerii
subtile, dar și a sugestiilor și a tăcerilor.
Propriu-zis, a gusta din poezie pentru tânăra
generație prespune o muncă asiduă și
asumată, fiindcă doar citind și decriptând
ajungi să vezi miezul. Și doar așa poezia îi
dezvăluie frumusețea.
La una dintre ședințele cercului, neam jucat de-a „Manuscrisul pierdut”.
Elevilor li s-a propus să ghicească cine ar
putea fi autorul versurilor:
„Busuioc la naștere,
Busuioc la moarte,
Floare de tristețe,
Floare de noroc.
Viața noastră toată,
Doamne, cum încape
Între două fire
Mici de busuioc!”
Cerchiștii au analizat lungimea versului,
rima sumară, simplețea limbajului, motivul florii de
busuioc și au presupus, unanim, că acestea ar putea
fi niște versuri din folclor. Supoziția lor a fost
întărită și de faptul că le-am oferit și o variantă
cântată a versurilor, apropiată de melosul popular.
Ce mirați au fost să afle că e vorba despre o poezie
cultă, scrisă acum 45 de ani, de poetul Vasile
Romanciuc! Numele poetului nu le era străin,
pentru că Vasile Romanciuc scrie pentru toate
vârstele, iar poezia dânsului este frecvent studiată în
școală. Întâlnirea cu scriitorul a fost anticipată de
lectura mai multor poezii, activitate extinsă și la
orele de limbă și literatură română, prin zăbovirea
în „5 minute de poezie”. Am remarcat sclipirea din
ochii poetului. Trăda bucuria pentru faptul că tânăra
generație citește, că poezia mai are șanse.
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Dacă ar fi să căutăm
un sinonim pentru cuvântul
„aventură”, acesta ar fi
„Boovie”! Captate de ideea
unui festival de booktrailere,
noi, coordonatoarele cercului
de
lectură
„Prometeii
cărturesc”, am revenit de la
Simpozionul ANPRO, unde
doamna profesoară Carmen
Ion vorbise despre acest
festival-concurs,
ferm
convinse că pare a fi unul
dintre cele mai interesante
proiecte din acest an. Le-am
comunicat
cerchiștilor
informația despre festival,
ne-am abonat la pagina de
Facebook a festivalului și am
urmărit
regulat
toate
anunțurile. Prin extragere la
sorți, ne-a revenit romanul
„Istoria lui Răzvan” de Horia
Corcheș. Și pentru că ideile
frumoase aduc în viața
noastră oameni frumoși, neam pomenit contactați de
cineva dintre angajații Editurii
Prut-Internațional, care ne-a
spus că salută activitatea
noastră și că admiră hărnicia
elevilor de a citi și de a se
implica în concursuri. Editura
ne-a oferit, gratis, tocmai 10
exemplare ale romanului.
Aveam de unde citi, aveam
de unde organiza scenariul
filmulețului de 4 minute. Am
avu și de unde dărui cărți, altei
echipe din Moldova, care s-a
implicat în concurs. Dar din
dar se face raiul!
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Așadar, luna mai a fost dedicată
festivalului Boovie. Știți cum se face un
filmuleț de numai 4 minute? Noi deja
știm! E nevoie de lectura temeinică a
romanului. Apoi se adaugă discuții despre
posibile scenarii, adică, despre cele mai
semnificative momente ale cărții, pe care
trebuie să se axeze scenariul. Și dacă ar fi
doar atât! Dar nu, ne trebuia un pod, o
scară, ne trebuia un spațiu care să
amintească de trecut! Atât de multe idei!
Era necesar un liant, adică un concept
bine definit, care să le lege pe toate. Neam amintit de scara veche a bisericii de la
Facultatea de Teologie. Am mers acolo,
cu permisiunea preotului paroh. Am luat
de acasă multă recuzită: trebuia să
improvizăm podul plin cu vechituri. Și,
vai, cât de mare ne-a fost surpriza, să
găsim, la biserică, și podul de care aveam
nevoie! Da, am filmat într-un pod vechi,
de peste 100 de ani, duble după duble,
până la exasperare! Am închiriat costume
de la Teatrul Național, am obținut
permisiunea de a filma în curtea
Muzeului de Etnografie și Istorie
Populară!... A urmat sonorizarea vocii de
după cadru: epuizare până la crampe de
limbă! Boovie înseamnă muncă și
aventură!
Trei zile de aflare la Focșani vor
râmâne memorabile. Numai micul dejun,
în restaurantul hotelului, alături de
scriitorii Florin Bican, Horia Corcheș,
Liliana Corobca cât face! Au fost
valoroase întâlnirile și discuțiile cu
scriitorii. A fost valoroasă experiența. Am
revenit la Chișinău cu locul doi și cu un
premiu special pentru calitatea tehnică a
filmului, care i-o datorăm elevului
Ciprian-Rafael Raețchi. A participa la
Boovie a însemnat să fim o echipă, să gestionăm emoțiile, să potolim spiritele, să ne bucurăm de
rezultat și să avem gentilețea de a ne felicita adversarii. Boovie ne-a oferit și un rarisim exemplu
de muncă voluntară și solidaritate, pe care l-au demonstrat elevii din Focșani.
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***
Ne apropiem de scrierea ultimei pagini a Jurnalului de bord și am vrea să mai consemnăm
câteva activități care ne-au umplut gândurile și timpul, or, gândurile umplu timpul și timpul
umplut devine istorie. Activitatea în cadrul cercului a mai însemnat, pentru unii dintre cerchiști,
prezentarea cărților pe care le-au citit în afara orelor, în afara lecturilor suplimentare,
recomandate de profesor. Deci, un fel de dublu „suplimentar” și dublu efort, dublă pasiune.
Pentru că lectura cuvântului artistic trezește și îndemnul spre exersarea propriului simț artistic,
unele cerchiste și-au încercat puterile în mai multe concursuri de creație. Astfel, am cules roade
și am făcut cunoscut numele liceului „Prometeu-Protalent” în Concursul de Interpretare și
Critică Literară „Garabet Ibrăileanu”, de la Iași, la Olimpiada Poveștilor, desfășurată la Galați, la
Festivalul de Creație și Interpretare „Ana Blandiana”, de la Brăila, la concursul „Trepte în
comunicare” de la Râmnicu Vâlcea etc.
Cercul nostru a participat la toate cele trei etape de concurs ale Lecturiadei elevilor. Spre
bucuria noastră, ne-am calificat în final, și prin produsele digitale elaborate, și prin scrisoarea
către adulți (Scrisori prin e-mail), trimisă de Mădălina Bușan, și prin Digiportofoliul nostru.
Elaborarea portofoliului digital a fost etapa cea mai dificilă, pentru că implică mai multe
produse. Astfel, am inițiat o pagină de Facebook, cu numele cercului nostru, „Prometeii
cărturesc” și am plasat, pe rând, câte un produs digital. Am început cu Jurnalul de bord, realizat
în forma unui filmuleț cu text și fotografii, am continuat cu urcarea pe pagină a filmului „Neacșu
cel tânăr și ghemul fermecat”. O pledoarie pentru lectură într-o epocă digitală am exprimat-o în
filmul de argumente „În epoca digitală eu aleg să citesc”. Mădălina Bușan și-a propus un
exercițiu jurnalistic, luând un interviu profesoarei ei de limbă și literatură română, în care au
discutat despre școală într-un posibil viitor. Am realizat și o Canva, în care am brodat, în jurul
fotografiilor cerchiștilor, gândurile lor către ei înșiși, peste 25 de ani. Da, avem și desene, grafică
digitală, benzi desenate!
Noi zicem că a fost un parcurs frumos, plin, memorabil. Nava noastră plutește spre Cluj,
unde vom face o escală la Școala Solomonarilor și ne vom aproviziona cu noi idei. După Cluj,
vom ridica din nou toate pânzele sus, pentru că ne așteaptă un nou an de muncă și bucurii prin
care este răsplătit solomonarul studios.
Cu multă responsabilitate, dar și cu mult drag, luminate de frumusețea amintirilor, au
ținut acest Jurnal de bord profesoarele Oleinic Viorica și Bologan Tatiana.
Vă lăsăm și un mesaj în sticlă, pe care îl aruncăm în valurile timpului, spre un viitor
despre care credem că va fi al oamenilor inteligenți, culți, responsabili și conștienți de actul
valoros al lecturii. E scrisoarea Mădălinei Bușan. Oare cum va fi percepută această srisoare peste
ani?
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Dragi oameni,
voi, cei care proiectați și adăpostiți în sufletele voastre tot ceea ce înseamnă ,,Lecturiada’’,
dragi organizatori și provocatori!
Aparținem generațiilor diferite. Firește, ne deosebim prin multe, pentru că am cunoscut vremuri
diferite, am urmat eroi diferiți, am copilărit în locuri și timpuri distincte, am avut jucării diferite și cu totul
alte griji. Adolescența voastră a fost altfel decât a noastră. Dar, cu siguranță, cu toții, și voi, și noi am
păstrat aceleași valori: cartea, studiul, dezvoltarea personală – lucruri prioritare, fără de care gândirea
matură nu ar mai fi atât de vastă și nu și-ar păstra curiozitatea.
Știu că ne credeți drept cei cu blugii rupți , drept cei cu căștile pe cap, cu boxa portabilă în rucsac,
cu solicitări de prietenie mai mult virtuală, pe Instagram sau pe Facebook. Credeți că ne supărăm din
orice și îi găsim pe toți vinovați de toate, mai puțin, pe noi înșine. Noi suntem nativii digitali!
Țin să precizez că nu toți nativii digitali sunt astfel, tot așa
cum și în lumea generației voastre se diferențiau „tipuri umane”.
Dacă mă zăriți pe undeva și mă studiați atent sau chiar și
dacă nu o faceți, aveți toate motivele să credeți că nu sunt copilul
acestei generații. Dar nu sunt nici copilul generației trecute. Sunt
câte puțin din fiecare. Cel puțin, așa cred.
Nu sunt copilul rebel și nici nu-mi imaginez cum aș fi așa.
Sunt liniștită, calmă, visătoare și, de curând, nu mai sunt atât de
fricoasă! Uneori sunt chiar îndrăzneață de tot!
De obicei, mă puteți vedea îmbrăcată cu o fustă, o cămășă
sau o rochie, uneori pot să îmbrac pantaloni și tricouri. Cred că
blugii rupți nu sunt pentru mine, dar nu am nimic cu cei care îi
poartă. În fine, haina ne caracterizează, dar nu ea ne face oameni.
Așa că, generația mea, prin mine, cel puțin, nu e reprezentată doar Eu și scriitorul Florin Bican, la
Focșani, Festivalul Boovie, 2019
de blugii rupți și tricourile lălâi.
Nu am nici căști pe cap, pentru că îmi place să ascult muzică la difuzoare și să pătrund în esența
ei, rareori o țin doar pentru mine și căști, doar atunci când sunt tristă sau nu mai am chef de nimic (căci
nedorința și mofturile rămân, oricum, a fi caracteristice și nativilor digitali).
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Cu toate acestea sunt,
în mare parte, copilul acestei
generații sau, mai bine zis , am
devenit copilul acestei
generații. Devenirea mea a
început de prin clasa a 6-a,
atunci când am simțit o sete de
originalitate. Izvorul din care
mi-am dorit să gust au fost
lecțiile de limba și literatură
română, mai ales, atelierele, la
care discutam despre cărți –
tărâmuri pe care profesoara ne lasă liberi și
independenți, neliniștiți, dornici să alergăm în

Surprinsă la un atelier de benzi desenate,
cu ilustratorul Octavian Curoșu

bătaia vântului cunoașterii și să descoperim sau să re-inventăm orice personaj dorim.
Am hotărât ca la acele ateliere să vin și eu cu câte ceva. Am început cu texte scurte sau impresii,
urmate de fișe de lectură, realizate în Word, bine sau mai puțin bine structurate, am continuat
cu prezentări Power Point, în care includeam informații despre autor, curiozități despre scrierea cărții
propuse spre lectură, iar, în final, am apelat și la jocurile
didactice. Mai bine zis, la cele pe care voiam să le cred
didactice. Am observat că aceste activități devin pe plac
clasei, că îmi bucură profesoara, am avut chiar oportunitatea
să devin storyteller și colegilor din alte clase. Era ceva nou
și îmi plăcea!
Ceea ce nu observam, ceea ce am conștientizat mai
târziu, a fost maturizarea mea. Datorită oamenilor ce au
creat era digitală, celor ce ne-au lăsat libertatea s-o
explorăm și celor care ne-au învățat ce înseamnă
tehnologiile, omulețul ascuns în mine s-a trezit, a cerut de
mâncare, a plâns uneori și a râs copios alteori. Cărțile,
activitățile pe cont propriu și utilizarea avantajelor erei
digitale m-au ajutat să devin ceea ce sunt astăzi. Ceea ce
vede lumea astăzi. Ceea ce place lumii astăzi.
Sunt o norocoasă, pentru că viața mea nu se rezumă
la platformele sociale, prietenii mei sunt mult mai mulți și

Eu și poetul Vasile Romanciuc, după o12
discuție în cadrul cercului de lectură
pe care îl frecventez, „Prometeii
cărturesc”

mai interesanți în realitate, decât în mediul online. Tehnologia este doar metoda prin care noi comunicăm,
restul aventurilor păstrându-și cursul firesc și având loc în viața reală.
Chiar dacă aparțin generației de nativi digitali, cred că e important să poți controla și distinge
lumea ta de lumea Internetului. Încerc să am măsură în toate, în special, în tot ceea ce înseamnă viața
expusă în mediul online. Cele mai sincere sentimente nu sunt cele scrise ca „stare” pe Facebook, citatele
găsite ar trebui să servească drept exemplu și inspirație, nu să fie doar motiv de a posta ceva, cele mai
frumoase amintiri nu rămân în poze postate undeva sau create special pentru cineva.
Totuși, datorită erei digitale sunt aici, scriu la computer, vă scriu vouă. Datorită erei digitale
putem avea un dialog fără a ne ști la față și fără a ne privi în ochi. Datorită erei digitale vorbim de parcă
am fi vechi și buni prieteni. Putem întreține un dialog, doar datorită acestor mășinării, fără de care,
probabil, am fi inventat altceva, dar am fi găsit, totuși, o metodă de comunicare.
Datorită erei digitale suntem nativi digitali. Datorită ei, devenim scriitori excepționali,
informaticieni creativi, profesori interesanți, bancheri organizați.
Cu toate acestea, era digitală există datorită valorilor și pentru valorile pe care voi, cei din
generația precedentă, le-ați crescut, le-ați protejat și le-ați perpetuat!
Un nativ digital diferit, vă mulțumește pentru ceea ce ați adus lumii prin felul vostru de a fi, vă
mulțumește pentru ideile și dragostea de care dați dovadă în crearea acestei lumi aparte, acestui concept –
Lecturiada!

Cu drag,

Bușan Mădălina
eleva clasei a VIII-a ,,B”,
Liceul de Creativitate și Inventică ,,Prometeu-Protalent”,
Chișinău, Republica Moldova
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