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A fost odată ca niciodată sau despre ce-am gândit la început... 

Te-ai gândit vreodată cum ar fi fost copilăria ta fără cărțile pe care le-ai iubit pe rând? Cum ar fi fost zilele 

acelea cu mult soare de vară în care puteai să-ți faci aripi dintr-o carte ca să zbori, dacă nu ai fi avut unde... 

căci necunoscute ți-ar fi rămas ție Ozana „cea frumos curgătoare” sau  dumbrava Lizucăi?  Cui i-ai fi strigat că 

vrei să colinzi și tu lumea, dacă nu i-ai fi cunoscut pe Apolodor sau pe Fogg? Și dacă infinitele lumi ale cărții 

și oamenii din ele ar fi rămas închiși între coperte cu lacătele neștiinței și ale neputinței, credem că zilele 

copilăriei tale ar fi secat de culoare și timpul nu le-ar fi lăsat să devină vârsta ta de aur.  

Acest „dacă” nu e scenariul unui roman distopic pe care ne-am gândit să-l scriem, ci e lumea unor copii 

pentru care cărțile ar putea rămâne prezențe mute, obiecte puse pe rafturile de lângă ei ( mai mult pe cele ale 

școlii, decât pe cele de acasă), fără să se fi deschis vreodată cu bogăția lor. I-am cunoscut pe acești copii, mai 

întâi, din povestirile doamnei profesoare de română – cum că ar fi niște copii, fără prea multe posibilități 

materiale,  care se strâng la un Centru de zi pentru a beneficia de o masă caldă și de sprijin la lecții. Apoi, am 

aflat mai multe: că acești copii vin din familii numeroase, cu un singur părinte sau cu părinții plecați în 

străinătate, că vin la acest centru pentru că nu are cine să-i sprijine în activitățile educative și, mai ales, nu are 

cine să le deschidă porțile spre minunata lume a literaturii.  

Știm că dragostea pentru lectură se învață, că e nevoie ca cineva să fie lângă umărul tău când dai primele 

file ale cărții, că lectura  în patru, în șase ochi, e cea mai frumoasă lectură pentru anii copilăriei și atunci ne-am 

gândit că putem să facem și noi câte ceva să le arătăm că lectura înseamnă bucurie, emoție și împlinire, dacă 

este împărtășită. În consecință, am decis să realizăm niște activități din care să strângem fondurile necesare 

pentru a achiziționa toate cele necesare desfășurării unor activități de lectură „cu mai mulți ochi” – cărți în mai 

multe exemplare, jurnale de lectură, pixuri etc. Cu toate aceste materiale, cu ideile noastre de activități și cu 

inima plină ar urma să mergem la Centrul de zi al ASOCIAȚIAEI MULTIFUNCȚIONALE 

FILANTROPICE „SFÎNTUL SPIRIDON” pentru a-i conduce pe copiii de aici pe cărările lecturii.  

( Andreea Caragea, Georgiana Petrea, Agata Rădulescu) 

 



4 
 

Proba milosteniei sau despre aventura unei fapte bune 

“Fapta bună laudă pe om, nu vorbele”, spune un vechi proverb românesc. Pentru că 

faptele bune pot schimba vieți, pot schimba medii și pot schimba lumea într-una mai bună! 

Indiferent că plantezi un copac, că donezi sânge, că oferi un pachet cu mâncare unui 

nevoiaș, că ajuți un om al străzii cu o geacă călduroasă iarna, sau poate chiar adopți un 

animal, toate aceste acțiuni se numesc fapte bune și ele ne fac să fim mai împliniți sufletește, 

mai resposabili față de societate și cel mai important este că ne fac sa fim cu adevărat 

OAMENI.  

Pentru că ideea acestui cerc de lectură  s-a născut din dorința de a-i ajuta pe copii, am 

pornit în aventură. Dar nu în orice aventură ci, în aventura faptelor bune. Fiind în preajma 

unei mari sărbători, ne-am sfătuit și am decis să realizăm diverse obiecte artizanale cu  

tematică de primăvară/pascală.  Tot colectivul nostru își dorea ca acest proiect să se 

desfășoare. Pentru a face ceva, trebuie să ai inițiativă proprie. Așa că am pornit de la ideea 

de a dona fiecare suma de 10 lei. Cu banii strânși am achiziționat materiale ce ne-au fost de 

folos la realizarea ornamentelor pascale. Am confecționat coșulețe și am decorat ouă din 

polistiren cu paiete, sclipici și alte accesorii. Împărțirea pe echipe s-a făcut în funcție de 

îndemânare și responsabilități. Ne-am conectat la un nivel empatic, de socializare, 

repetându-ne mereu: “Facem o faptă bună împreună!”. Ne-am simțit uniți, ne-am cunoscut 

poate mai bine, ca oameni. Atmosfera de lucru a fost plăcută, cu toții am învațat, cât de 

mult contează să faci bine. Nu trebuie să facem lucruri extraordinare ca să facem fapte bune. 

Dacă facem ceva cu pasiune, din toată inima şi cu bucurie că, rezultatul muncii noastre 

poate fi de folos, cu siguranţă că este o faptă bună. 

 Într-un spațiu alocat din cadrul liceului, am expus obiectele realizate, am mers din 

clasă in clasă și am anunțat despre posibilitatea de achiziționare a acestora.  Speram ca o 

donație cât de mică să aducă o rază de speranță și un zâmbet pe fațele acelor copii. 

Drumul nostru în realizarea acestui proiect a fost lung. Pe lângă sprijinul pe care il 

ofeream noi, colectivul clasei noastre, și cel al domnilor profesori coordonatori, am primit și 

ajutoare externe. În timpul campaniei de vânzare a ornamentelor pascale, elevii  liceului 

nostru au ințeles scopul proiectului și au contribuit prin achiziționarea produselor, la 

realizarea acestuia.  Aceasta a fost prima sponsorizare primită. De asemenea, am colaborat 
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cu Librăria Humanitas, ce ne-a oferit un număr generos de semne de carte și orare, ce au 

ușurat traseul în lumea lecturii. Totodată, mulțumim și editurii Arthur pentru multitudinea 

de cărți speciale vârstei copiilor, ce ne-au stat la dispoziție. Aceștia ne-au ajutat cu un 

voucher în valoare de 500 lei la achiziționarea cărților. 

 Dar aventura noastra nu s-a oprit aici. O faptă bună trebuie să aducă un beneficiu 

celui care o primeşte. Fie că este un beneficiu fizic, spiritual sau moral este făcută spre a 

ajuta. De asemenea, şi cel ce oferă trebuie să aibă satisfacţia că este o faptă bună. Pe copiii de 

la Centrul de zi al Asociației Multifuncționale Filantropice „Sfîntul Spiridon” i-am 

cunoscut,  mai întâi, din povestirile doamnei profesoare de română. De aceea, am hotărât 

ca, în săptămâna “Școala Altfel”, pe lângă activitațile desfășurate în cadrul liceului, să le 

facem o vizită copiilor, pentru a iniția atelierele de lectură. A fost parte din misiunea noastră, 

în fiecare dintre noi s-a trezit sentimentul de mulțumire că facem o faptă bună. Voluntariat, 

binefacere și teambuilding, iată cele trei elemente pe care acțiunea le-a îmbinat armonios – 

toate pentru un scop nobil – să conducem câțiva copii spre minunatul univers al lecturii. 

Copiii s-au bucurat sincer de prezența noastră, unii mai îndrazneți ne-au îmbrățișat, ne-au 

luat de mână și ne-au ținut strâns minute în șir. A fost un dar pe care n-am ști sigur să 

spunem cine l-a primit și cine l-a oferit.  

Cum ne-am simțit în timpul acestei activități? Emoționați de vorbele spuse cu 

stângăcie, dar cu atât de multă sinceritate ale unor copii: “Am simțit multă bucurie!”, “Am 

învățat să zâmbesc!” sau poate cea mai inocență declarație “Am simțit un cald în 

inimioară!”.  

Acum știm că toți ar trebui să ne implicăm în activități sociale, atât cât putem. Orice 

ajutor contează enorm. Cu siguranță, pentru noi nu va fi ultima activitate de acest fel. 

Faptele mici, făcute din suflet, cu dăruire și mai ales constant, construiesc binele cu adevărat 

mare. Cu toții, am descoperit că, un simplu "mulțumesc"din partea acestor copii  înseamnă 

mai mult decât o vorbă: el dăruiește speranță, clădește oameni, aduce zâmbet pe chipuri, 

lumină în ochi și, de ce nu, “cald în inimioară”. (Diana Lupu) 
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I. Derularea activităților de lectură 

Atelierele de lectură s-au desfășurat pe parcursul mai multor întâlniri pe care le-am avut cu 

cei 30 de copii ai Centrului de zi. Pentru ca activitățile să se realizeze eficient și ca toți copiii să 

poată participa activ și adecvat în cadrul întâlnirilor, i-am împărțit în două grupe: , Grupa I, 

Colecționarii de litere (clasa I și clasa aII-a) și Grupa aII-a, Meșterii poveștilor  (clasa a III-a și 

clasa a IV-a).  

Textele au fost selectate din cărțile pe care am reușit să le achiziționăm cu banii strânși din 

activitățile anterioare ale proiectului, în urma discuțiilor cu profesorii coordonatori ai activităților 

și cu asistenții sociali ai centrului de zi: 

 

Grupa I: 

- Sir Nufărel, Anna Kemp 

- Cartea cu Apolodor, Gellu Naum 

- Micul prinț, Antoine de Saint- Exupery 

Grupa II 

- Unde fugim de-acasă, Marin Sorescu 

- Danny, campionul lumii, Roald Dahl 

- Micul Prinț, Antoine de Saint- Exupery 
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Descrierea activităților: 

Inițiatorii proiectului, elevii de clasa aX-a, împreună cu profesorul de literatură, au 

conceput o serie de activități de pre-lectură, lectură și post-lectură, adecvate nivelului de 

receptare și de înțelegere al vârstei copiilor și specificului grupului (unii dintre copiii centrului au 

încă dificultăți în citire, scriere, exprimare).  

Programul de derulare a activităţilor de lectură  

Desfășurarea activităților poate fi urmărită pe site-ul creat de elevii clasei a X-a pentru 

promovarea proiectului: https://aventurauneifaptebune.wordpress.com/ , la secțiunea Jurnal.  

Teme/ texte Activităţi Resurse Evaluare 

Tim

p 

materiale umane 

Să ne 

cunoștem 

Prima 

întâlnire  

- Prezentarea 

participanţilor; 

- Personajul meu 

(fiecare participant  va 

numi câte un personaj 

cu care se poate 

identifica, specificând 

şi de ce);  

- Copacul aşteptărilor 

(participanţii trec pe 

un post–it aşteptările 

lor de la acest cerc de 

lectură, acestea  fiind  

apoi  puse pe un copac 

al aşteptărilor). 

- Activități sportive 

 

 

60 

min. 

Volumele 

achiziționa

te 

Jurnale de 

lectură 

Pixuri 

Baloane  

Mingi  

Elevii centrului, 

elevii clasei aX-

a F 

(coordonatorii 

activităților de 

lectură), 

Profesorii 

coordonatori 

Răspunsur

ile copiilor 

Fișe de 

evaluare 

https://aventurauneifaptebune.wordpress.com/
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Despre 

cavaleri și 

domnițe 

(Sir 

Nufărel) 

- Poster digital 

https://aventurauneifapt

ebune.wordpress.com/pr

omovare/ 

- Activitate de spargere 

a gheții (dans 

colectiv) 

- Lectura receptivă a 

textului (vocabular, 

harta textului, 

interpretarea 

semnificațiilor) 

- Personajul preferat ( 

desen în jurnalul de 

lectură). 

60 

min. 

 

Volumele 

achiziționa

te 

Planșe  

 

Elevii centrului, 

elevii clasei aX-

a F (Brînză 

Andreea, Lupu 

Roxana, Săndică 

Crina, Păduraru 

Mihaela), 

Profesorii 

coordonatori 

Răspunsur

ile copiilor 

Fișe de 

evaluare 

Călători 

spre 

necunoscut 

(Cartea cu 

Apolodor) 

- Activitate de spargere 

a gheții („Cântec de la 

poli”) 

- Lectura receptivă a 

textului (lectură 

integrală, lectură în 

lanț, vocabular, harta 

textului, interpretarea 

semnificațiilor) 

- Fișe de lucru pe baza 

textului 

- Întâlnire cu Apolodor 

(film de promovare a 

lecturii textului și 

poster digital: 

180 

min(

3x60

min.

) 

Volumele 

achiziționa

te 

Pixuri 

Fișe de 

lucru 

Costume  

Planșe  

Elevii centrului, 

elevii clasei aX-

a F ( Caragea 

Andreea, Necula 

Marian, Tudosă 

Mirabela, 

Pleșcan Maria, 

Ghenea Dana) 

Răspunsur

ile copiilor 

Fișe de 

evaluare 

https://aventurauneifaptebune.wordpress.com/promovare/
https://aventurauneifaptebune.wordpress.com/promovare/
https://aventurauneifaptebune.wordpress.com/promovare/
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https://aventurauneif

aptebune.wordpress.

com/promovare/ 

„Scamatorii

, 

scamatorii, 

scamatorii”

( Unde 

fugim de-

acasă?) 

- Activitate de spargere 

a gheții (trucuri 

magice realizate de o 

elevă) 

- Lectura receptivă a 

textului (lectură 

integrală, lectură în 

lanț, vocabular, harta 

textului, interpretarea 

semnificațiilor) 

- Rebusul textului 

- Completarea 

jurnalului de lectură 

60 

min. 

Volumele 

achiziționa

te 

Jurnale de 

lectură 

pixuri 

Elevii centrului, 

elevii clasei aX-

a F (Rădulescu 

Agata, Banaș 

Fabiana, 

Crînganu 

Raluca, Enache 

Ștefan), 

Profesorii 

coordonatori 

Răspunsur

ile copiilor 

Fișe de 

evaluare 

Oameni 

mici și 

oameni 

mari(Micul 

prinț) 

- Activitate de spargere 

a gheții (desene făcute 

de cei mici și 

„tălmăcite” de cei 

mari) 

- Lectura receptivă a 

textului (lectură 

integrală, lectură în 

lanț, vocabular, harta 

textului, interpretarea 

semnificațiilor) 

- Completarea 

jurnalului de lectură 

120 

min 

(2x6

0 

min.

) 

Volumele 

achiziționa

te 

Jurnale de 

lectură 

Pixuri 

Desene  

Elevii centrului, 

elevii clasei aX-

a F (Rădulescu 

agata, Hanță 

Dragoș, Brînză 

Andreea) 

Profesorii 

coordonatori 

Răspunsur

ile copiilor 

Fișe de 

evaluare 

 - Activitate de spargere 120 Volumele Elevii centrului, Răspunsur

https://aventurauneifaptebune.wordpress.com/promovare/
https://aventurauneifaptebune.wordpress.com/promovare/
https://aventurauneifaptebune.wordpress.com/promovare/
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Noi și eroii 

noștri 

(Danny, 

campionul 

lumii) 

 

a gheții (povestea 

noastră – de unde 

venim ?) 

- Lectura receptivă a 

textului (lectură 

integrală, lectură în 

lanț, vocabular, harta 

textului, interpretarea 

semnificațiilor) 

- Citesc și desenez 

(reprezentarea unui 

fragment prin desen) 

- Completarea 

jurnalului de lectură 

min 

(2x6

0 

min.

) 

achiziționa

te 

Jurnale de 

lectură 

Pixuri 

Desene 

elevii clasei aX-

a F (Curduman 

Miruna, Lupu 

Diana, Severin 

Cristina, 

Butunoiu Oana) 

Profesorii 

coordonatori 

ile copiilor 

Fișe de 

evaluare 

                                                                  Prof. Violeta Lungeanu 

 



11 
 

Feedbackul și evaluarea  activităților de lectură s-a realizat prin fișe de evaluare aplicate 

copiilor centrului și copiilor coordonatori de activități de lectură. Iată câteva din însemnările 

celor mici:  
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Evaluarea coordonatorilor de activități s-a făcut prin intermediul unui chestionar:  

 Din însemnările unui povestaș 

 

1.      Cu ce gânduri/intenții/dorințe/așteptări mi-am ales textul? 

Textul a fost ales cu mare atenție, acesta fiind ușor de înțeles de către 

cei mici și foarte îndrăgit de toți copiii. Povestea în sine este una 

foarte frumosă ce conturează în versuri, prin intermediul unor 

animăluțe de la circ, câteva trăsături umane foarte importante: dorul 

de casă și familie, prietenia, bunătatea și ajutorul. (Dana Ghenea) 

Mi-am ales textul suport al atelierului meu cu dorința de a pune o 

amprentă frumoasă asupra copiiilor, prin deschiderea orizontului spre 

lectură, într-un mod distractiv. (Agata Rădulescu) 

 

2. Care a fost cel mai important obiectiv al activității pe care am 

proiectat-o? 

Cel mai important obiectiv al activității noastre a fost acela de a-i 

ajuta să citeasca și să-și dezvolte dragostea pentru lectură, dar și de  

a înlătura orice barieră de timiditate dintre noi si copii, de a ne 

apropia cât mai mult de ei și de a le inspira încredere. (Andreea 

Caragea) 
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Obiectivul pe care cred ca l-am avut fiecare dintre noi, a fost acela de 

a-i iniția pe  copii in drumul frumos al cunoașterii, prin lectura unui 

fragment al cărții, cu scopul de a captiva micul cititor, dar și de a 

rămâne cu o amintire plăcută in urma activității noastre. (Mirabela 

Tudosă) 

 

3. Care au fost momentele cele mai interesante/intense al activității 

mele? De ce? 

Momentele cele mai interesante/intense au fost cele în care a venit 

rândul micilor „șoricei de lectură” sa citească singuri, încercând să 

înțeleagă textul. A citi textul cu voce tare a fost o adevarată provocare 

pentru ei. (Marian Necula) 

Momentul cel mai interesant al activității a fost cel al lecturării, unde 

s-a putut vedea dorința imensă de pe chipurile copiiilor de a descifra 

tainele textului și de a putea răspunde  apoi la micile sarcini de lucru, 

care au implicat atenția și munca în echipă, pe care tinerii cititori le-

au dus la îndeplinire cu mult entuziasm. (Cristina Severin) 

 

4. Ce aș fi schimbat în activitatea realizată? De ce? 
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Aș fi modificat durata activității, deoarece timpul a fost limitat. A 

trecut pe nesimțite, iar activitatea s-a terminat mai repede decat ne-

am fi dorit. (Andreea Nitu) 

Am pus suflet în activitatea mea și cred ca au simitit și copiii asta, 

deoarece au dat dovadă de ascultare și au tratat activitatea cu multă 

seriozitate. Dacă ar fi să schimb ceva ar fi mărirea numărului de 

exerciții pentru a permite tuturor copiiilor sa răspundă la câte o 

cerința, dar, din păcate, nu am avut timpul disponibil pentru a putea 

să se și realizeze aceasta . (Raluca Crânganu) 

 

5. Care a fost cel mai mare câștig al meu în urma acestei activități? 

Cel mai mare câștig al meu, cât și al colegilor mei, a fost atunci când 

cei mici au început să își dorească să citeasca singuri. Totodată, au 

existat și alte câștiguri de ordin afectiv ce ne-au compleșit emoțional, 

precum: zâmbetele inocente și calde ale copiilor, bucurie, energie și 

încredere din partea lor, dar și priviri calde din partea doamnelor de 

la centrul de zi. (Dragoș Hanță) 

 Cu toate că toți s-ar fi bucurat de un câștig material în 

urma acestui cerc de lectură, eu consider că nimic nu se compară cu 

mulțumirea sufletetească pe care fiecare dintre noi a primit-o în urma 
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acestui frumos proiect educativ. Zâmbetul copiilor, care a valorat cât o 

mie de cuvinte, a fost cea mai mare mulțumire pe care noi o puteam 

primi, deoarece sinceritatea din ochii și sufletele lor atinge și cel mai 

insensibil om. Și cred că s-a concretizat  și intr-o lecție de viața 

pentru noi toți, deoarece am realizat cât de mult contează sprijinul 

celor de acasă și cât de mult le lipsește acestor copii un astfel de 

suport. (Ștefan Enache)  

 

 

Va urma...  

Acesta ar trebui să fie spațiul dedicat încheierii acestui proiect, dar mai sunt cărți de citit, 

cuvinte de povestit și bucurii de trăit... Inițial, am gândit ca acest proiect să se desfășoare pe 

parcursul săptămânii „Școala Altfel”, dar am știut, cumva, din prima zi, că el va unul mult mai 

lung. Niciun exercițiu de spargere a gheții nu a fost mai eficient decât simpla prezență a unor 

adolescenți în mijlocul unor copii de clase primare – se uitau la ei curioși, admirativ și intrigați – 

iar după prezentarea proiectului, prima întrabare pe care ne-au adresat-o a fost: „Mai veniți și în 

alte zile la noi?”. Apoi, lucrurile au decurs aproape în mod firesc, elevii mari și-au pus în joc 

creativitatea și spontaneitatea, iar elevii mici curiozitatea și spiritul de competiție. S-au legat 

prietenii, s-au făcut promisiuni și s-au dat muuuuulte îmbrățișări. Așa că la ultima întâlnire 

oficială de lectură, elevii mari au promis celor mici că vor mai veni să citească împreună. Zece 

elevi mari ( mai ales la suflet ) vor merge în fiecare săptămână de vacanță – lunea și joia – ca să-i 

facă și mai mari pe elevii mici ... prin lectură și prin iubire.  ( prof. Lungeanu Violeta) 


