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Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, județul Suceava 

Clubul de lectură „Muguri” 

Lecturiada elevilor 2019 – secțiunea DIGIPORTOFOLII 

Citește cu noi…  

căci TreCeViFo-rul Anilor!  

 

oncursul „Lecturiada elevilor”, desfășurat în cursul anului școlar recent încheiat, a 

deschis elevilor Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” noi oportunități de 

dezvoltare, atât pe plan personal, cât și în ceea ce privește abilitățile de a lucra în echipă, 

sub presiunea timpului, un produs finit, care să scoată în evidență, pe lăngă efortul depus în general, 

și gradul de implicare individual în redactarea materialului respectiv. Proiectul demarat la liceul 

nostru a implicat două clase a IX-a, elevii acestora fiind împărțiți în douăsprezece grupe. Întreaga 

activitate s-a desfășurat gradat, sarcinile de lucru fiind devoalate de pe o săptămână pe alta și 

rezolvate în lunile martie și aprilie, concomitent fiind filmate și vloguri care să surpindă activitatea 

propriu-zisă. Așadar, în următoarele rânduri vă propun o retrospectivă generală a întregii activități, 
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particularizată în mai multe puncte pe câte o grupă anume, care a ieșit în evidență în ceea ce privește 

rezolvarea uneia dintre cerințele date. 

 

ără cea mai mică urmă de îndoială, concursul Lecturiada și-a câștigat simpatia și aprecierea 

în rândul nostru, al elevilor din cadrul CNEH, încă din primele momente. În cadrul acestei 

retrospective nu ar strica să rememorăm chiar momentul care avea să aprindă scânteia 

activității din acest an. Prima proba a debutat într-un mod deosebit, dar mai ales de neuitat 

pentru ambele clase. Pe 13 februarie 2019 așteptam cu toții cam temători ora de limba română 

deoarece aveam de pregătit opera „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale cu rezumat, analiză de 

text și alte exerciții noi și grele, pentru noi, care încă nu eram pe deplin obișnuiți cu ce „se mănâncă” 

la liceu, mai ales la limba română. Intrând în clasă, doamna profesoară nu schița vreo stare anume, 

care să anticipeze eventualul dezastru ce urma să se desfășoare pe parcursul următoarelor 45 de 

minute. Cert este că de data aceasta dumneaei ne invita „să stăm de vorbă fără catalog”. Nimeni nu 

ar fi putut să ghicească ce avea să urmeze. Doamna ne-a adus aminte de cartea „Mică istorie a unui 

secol mare”, apărută în cadrul Lecturiadei din anul 2018 și care vorbea despre secolul al XX-lea în 

România, împreună cu provocarea de a realiza o campanie de promovare pe grupe, prin diverse 

metode, a acestei cărți, aprofunând conținutul uneia dintre cele douăzeci de povestiri. Cartea nu era 

deloc nouă pentrui noi (sau, cel puțin, nu trebuia să fie), întrucât o primiserăm cu toții ca o 

recomandare caldă de lectură pentru vacanța de iarnă, fără însă alte detalii suplimentare. Așadar, 

pentru început, concursul a reprezentat pentru noi un adevărat salvator de la o ascultare puțin 

așteptată de noi, chiar dacă „efectul” a durat doar până la ora de a doua zi. Oricum, chiar și așa, a 

doua zi, periplul prin viața tumultoasă a „politicienilor fără vreo treabă cu politica veritabilă” din 

cadrul „Scrisorii pierdute” a ieșit cu adevărat bine, spre uimirea noastră, dar nu și a doamnei 

profesoare. 

Legătura între meseria practicată de aceste personaje, ce se doreau a fi embleme politice ale vremii, 

și ce am avut noi de realizat s-a dovedit, însă mai mult decât stranie. Politica înseamnă negocieri, 

la fel și prima probă pe care trebuia s-o ducem la bun sfârșit, prin care trebuia să ne împărțim în 

douăsprezece grupe omogene din punct de vedere valoric, fapt realmente nou pentru mulți dintre 

noi, care eram obișnuiți să facem parte din grupuri alcătuite anterior de profesorul îndrumător. 

Negocierile au fost intense, mai ales pe timpul pauzelor, cele mai multe s-au finalizat cu succes, 
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celelalte cu un rezultat mai rezervat, cert este că nimeni nu a rămas pe din afară, chiar dacă și-ar fi 

dorit. În multe situații, prieteniile deja existente au dictat rezultatul final, dar au fost și cazuri în 

care s-a vorbit serios despre performanța educațională, pe care trebuia să și-o asume de la început 

fiecare posibil viitor membru al grupei respective. A doua zi, configurația finală a grupelor era 

gata, astfel că plini de entuziasm am pus foaia pe catedra doamnei, bineînțeles constatând că trei 

dintre stimabilii noștri colegi uitaseră să se treacă pe acea listă. Cu alte cuvinte, astrele, 

reprezentând caracterele fiecăruia dintre noi, cu defecte și, mai ales, calități, se aliniaseră, astfel 

încât energiile rezultate să contribuie la desfășurarea unei activități plăcute, ce ar fi urmat să capete 

cununa succesului. Până la dezvăluirea primei cerințe propriu-zise, doamna ne-a dat o temă de 

documentare, iar mai toate grupele au încercat astfel să-și activeze deja forțele, căutând informații 

pe internet privind modalități de promovarea a unei cărți în general1, extrăgând câte ceva ce ar 

putea aplica. Astfel, o simplă temă la ora de limba romană a reprezentat, fără doar și poate, un 

adevărat „cocktail transdiscipilinar”, noi familiarizându-ne astfel cu elemente ce formează, de fapt, 

baza marketing-ului, care are în centru un public-țintă, pe care trebuie să-l convingi utilizând 

metode și metode, mai ales acum, în era digitală. Toate aceste idei au fost „shareuite” și dezbătute 

între membrii grupelor pe canalele informative nou-înființate, pagini și grupuri de Facebook și 

Whatsapp. Până la finalul proiectului, acestea au fost principalele locuri în care se stabileau strategii 

și se ciocneau idei. Poate unele conversații au devenit inactive ori s-au șters, dar cert este că 

serverele acestor rețele de socializare nu uită, acestea rămânând adevărate mărturii.  

Concomitent cu discuțiile propriu-zise, după cum am menționat mai sus, a trebuit să ținem și un 

jurnal metacognitiv, sub forma unor videoclipuri realizate cu telefonul și mai apoi adaptate în 

diferite programe de editare pentru amatori. Iată mai departe portretele și obiectivele exprimate de 

membrii câtorva grupe:   

https://bit.ly/2M6nUth  

https://bit.ly/2SB9z9B  

https://bit.ly/32Ipyrb  

https://bit.ly/2Z5RiUc  

 

                                                           
1 Site-urile utilizate ca sursă: www.hyperliteratura.ro/cum-sa-ti-promovezi-cartea/ ; www.booknation.ro/cum-

promovezi-o-carte-in-era-digitala/  

https://bit.ly/2M6nUth
https://bit.ly/2SB9z9B
https://bit.ly/32Ipyrb
https://bit.ly/2Z5RiUc
http://www.hyperliteratura.ro/cum-sa-ti-promovezi-cartea/
http://www.booknation.ro/cum-promovezi-o-carte-in-era-digitala/
http://www.booknation.ro/cum-promovezi-o-carte-in-era-digitala/
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rima cerință propriu-zisă trebuia să verifice parcurgerea de către noi a conținutului „Micii 

istorii”. Pe de o parte, eram invitați să vorbim în cadrul unui vlog despre povestea din  

carte care ne-a impresionant și, mai apoi, după o serie de consfătuiri, să alegem una pentru 

întreaga echipă, argumentând mai apoi alegerea făcută. Și aici, imaginația fiecăruia a deschis poarta 

către noi teritorii, astfel că, mai jos, vă înaintăm căteva dintre cele mai originale videoclipuri. 

https://bit.ly/32HAzcd  

https://bit.ly/30MXRLQ  

https://bit.ly/30SEalM  

Separat, dar în strânsă legătură cu această cerință, deja în proaspăta calitate de grupe, a trebuit să 

ne alegem un nume și un motto care să rezoneze cu noi, dar și cu ce voiam noi să promovăm mai 

departe prin povestea deja aleasă. Și în acest caz, izvorul inspirației din subconștientul fiecăruia a 

fost mai dulce sau mai amar, mai bogat sau aproape secat. Astfel, membrii uneia dintre grupe și-

au propus să lucreze ca o familie, astfel și intitulându-se, fiind în strânsă legătură cu povestea 

aleasă, „Scrisori din țările calde”, care vorbește despre un copil ce avea unul dintre părinți plecați 

în străinătate. Alții au asociat tema povestirii alese („Nu-mi lua iubirea”)– iubirea, văzută ca un 

permanent sacrificiu și compromis, cu anotimpul primăvara, dând totodată și un aer arhaic grec 

numelui – Intente Primaveras, prin termenul „intente” desemnând numărul de membri ai grupei – 

P 

Călătoare în natură 

Porumbarii magici 

Cercetătorii trecutului 

Necunoscuții din lumină 

https://bit.ly/32HAzcd
https://bit.ly/30MXRLQ
https://bit.ly/30SEalM
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cinci. Nu au lipsit nici denumirile hazlii, inspirate din alte surse, a căror legătură propriu-zisă cu 

tema textelor alese a rămas și rămâne învăluită în mister. Iată doar câteva astfel exemple: 

„Porumbarii magici”, „Săpunarii”, „Cochetele casei”, care nu mai au nevoie de vreun comentariu 

suplimentar... Și planul politic, bineînțeles sub forma unui pamflet nevinovat, a fost avut în vedere 

de câteva grupe: astfel, primii „împărați ai României” au coalizat în premieră pentru această activitate, 

rivalizând cu o grupă alcătuită în totalitate din fete, autointitulate „tovarășe ale lui Ceașcă”.  

 

Misiunea  adevăratei campanii de promovare a unei cărți a fost înțeleasă, însă, cel mai bine de două 

grupe: pe de o parte, „cochetele casei” s-au focusat pe promovarea lecturii în rândul tinerilor, având 

și un motto sugestiv, adresat pesemne părinților „Nu dați banii pe prostii, luați o carte la copii!”, 

iar de cealaltă parte o grupă a lansat ca laitmotiv interdependența dintre trecut și viitor. Astfel, 

membrii acestei din urmă grupe, anul acesta, la aniversarea a treizeci de ani de la căderea regimului 

totalitar comunist în România, au încercat să creeze un adevărat brand (inspirați după cum spune 

fondatorul, de o emisiune ce rula la un moment dat și care trata tema creșterii și scăderii la bursă a 

unor brand-uri renumite), pe care să-l crească mai apoi cu ajutorul acestei activități. Povestea cu 

temă istorică „Lamento pentru pelican azuriu” a scriitoarei Victoria Pătrașcu și pasiunea tuturor 

membrilor grupei pentru studiul general al istoriei, pășind dincolo de manuale, s-au îmbinat perfect 

Tovarășele lui Ceașcă 
Cochetele casei 

Lucrările focului 
Feciorașii plăcintari 
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în titlul lor „Cercetătorii trecutului”. Importanța studiului trecutului trebuie înțeleasă în deplina ei 

legătură cu făurirea viitorului, astfel că motto-ul lor ne îndemna pe noi toți „să învățăm din trecut, 

să trăim ancorați în prezent și să devenim prin pași mărunți fondatori ai unui viitor mai însorit”. 

Toate aceste valori au fost cuprinse de elevi într-o metaforă reprezentativă pentru întreaga grupă, 

care, până la urmă, exprimă un adevăr de necontestat: TreCeViFo-rul Anilor. Această deviză este 

formată din primele două (trei) litere ale fiecărui cuvânt din titlul lor general – TREcutului, 

CErcetători, VIitorului, FOndatori-. Așadar, în postura de „Cercetători ai trecutului”, aceștia și-au 

luat misiunea de a studia cum a trecut și „trece viforul anilor”, putându-se numi la final „Fondatori 

ai viitorului”. O altă regulă de aur în marketing spune că orice brand este incomplet fără un logo. 

„Și ce ar defini cel mai bine curgerea timpului, decât un ceas?!”, se întrebau ei. Aceștia nu au ales, 

însă, un ceas oarecare, ci unul a cărui sens este realmente invers celor normale. Motivarea alegerii 

este legată, spun ei, de puntea dintre generația tânără din prezent și generația celor care au îndeplinit 

la 1918 visul de veacuri al românilor prin constituirea statului național român unitar, reprezentată 

de perioada comunistă care a schimbat, fără doar și poate, fața României, nu neapărat într-un sens 

pozitiv. Aceștia continuă, spunând despre acest regim totalitar că a fost introdus pe o cale abuzivă 

în România, ca țară învingătoare în Primul Război Mondial, spre deosebire de alte state, provenite 

mai ales din rândul taberei învinșilor, în care aceste regimuri totalitare au fost primite mai mult ca 

o serie de metode de restaurare. 
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 doua probă avea ca scop testarea abilităților artistice/ plastice prin realizarea în comun, 

în cadrul grupei, a unui poster, în care se urmărea îmbinarea cât mai armonioasă a 

elementelor definitorii ale fiecărei grupe (nume, slogan) cu cele din cadrul poveștii alese 

anterior din carte. Ideea de neimplicare din cauza lipsei talentului artistic trebuia scoasă din start 

din schemă, întrucât ceea ce conta, chiar mai mult decât reprezentarea artistică propriu-zisă, era 

mesajul și povestea transmisă de către opera desăvârșită. În acest sens, mai jos, vă prezentăm câteva 

dintre cele mai reușite postere realizate de grupele implicate în proiect. Este foarte interesant de 

descoperit și interpretarea dată de membrii grupei fiecărui element din cadrul posterului, pe langă  

efortul artistic propriu-zis. Jurnalul metacognitiv în format video a fost și el actualizat cu această 

ocazie, fiind prezentate mai ales elementele tehnice ce țin, mai ales, de împărțirea sarcinilor de 

lucru la nivelul fiecărei grupe. 

 

 

 

A 

„Prin realizarea afișului am decis să 

lansăm o provocare și fanilor 

(urmăritorilor) noștri, îndemnându-i «să 

învețe din trecut, să trăiască, să fie 

ancorați în prezent, iar cu pași mărunți și 

bine calculați să creeze un viitor mai 

bun», conform motto-ului nostru. În 

cadrul posterului se poate observa, la o 

privire mai atentă, maniera cronologică 

de prezentare a evenimentelor, în partea 

de sus fiind prezentate primele momente 

(sosirea minerilor la București utilizând 

trenul), evoluând până în zona din stânga 

jos, unde este reprezentată artistic 

declarația fetei. Puntea materială dintre 

momentul tragediei și prezentul, în care 

este depusă cea de-a șaptea declarație, 

stiloul Pelikan, este reprezentată și ea 

exact lângă motto-ul nostru, lăsând a se 

crede tocmai faptul că am utilizat acest 

instrument pentru a-l scrie.” 

https://bit.ly/2GrQSQO  

https://bit.ly/2GrQSQO
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https://bit.ly/30REYrc 

„Cu multă muncă și 

răbdare, fiecare am 

contribuit cu ceva, 

desenând motive din 

text pe care le 

consideram 

importante.” 

https://bit.ly/2y3Rxn1 

 

https://bit.ly/30REYrc
https://bit.ly/2y3Rxn1
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„un poster demn de admirat, cu multă 

atenție la detalii, și de bun-gust” 

„Noi am desenat un tren ce ieșea din 

munți, semnificând trenul din text, în 

care se afla Emil, cu care a plecat spre 

Alba Iulia. Peste acei munți, am 

realizat un avion, reprezentând 

avionul ce impărțea mesajele. Astfel 

am încercat să legăm desenele între 

ele, pentru a avea o anumită logică și 

să fie, cât de cât, cursive. Pe mijlocul 

desenului a urmat partea poate cea mai 

importantă, în care am încercat să 

trecem de conținutul textului. Am 

desenat mulțimea de oameni  așa cum 

o vedeam noi în acel moment, la Alba 

Iulia” 

https://bit.ly/30TDL2w  

https://bit.ly/30TDL2w
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e poate fi mai plăcut pentru niște elevi decât de a-și face cunoscută munca depusă, 

devenind totodată, pentru o oră, profesori la școlile de unde veniseră la liceu, pentru foști 

colegi, cu un an sau doi mai mici? Ei bine, aceasta a fost, de fapt, a treia și ultima probă 

din cadrul proiectului desfășurat la liceul nostru. Cele douăsprezece grupe au vizitat așadar toate 

școlile generale din municipiul Rădăuți și din împrejurimi, prezentându-le în principal cartea „Mică 

istorie a unui secol mare”, indicând sursele de unde aceasta poate fi achiziționată și particularizând 

apoi pe povestea reprezentativă, al cărei text l-au și oferit elevilor, în format PDF. Au avut loc 

discuții libere constructive, dincolo de tracul din primele minute, elevilor gazde fiindu-le prezentată 

pagina de facebook a grupei respective ca punct de plecare. Activitatea s-a ramificat apoi în funcție 

de cele trei episoade ale jurnalului metacognitiv, cât și de posterul realizat, în finalul activității, 

elevii fiind rugați să scrie un scurt feedback pe care să-l posteze sub forma unui comentariu, pe 

pagina grupei respective. Iată mai jos impresiile din partea câtorva grupe: 

https://bit.ly/2YeQ6g0 

https://bit.ly/2y6wHTX  

Probabil cea mai reușită „lecție” a fost susținută de către „Cercetătorii trecutului” la Școala 

Gimnazială „Regina Elisabeta” și datorită elaborării anterioare a unui desfășurător amănunțit al 

orei, structurat pe două mari părți: cea literară (prezentarea interactivă a textului Victoriei Pătrașcu)  

și cea istorică (un scurt periplu prin istoria modernă a românilor, pornind de la fenomenul pașoptist 

și încheind cu exercițiul de expunere a opiniei privind atingerea scopului revoluției din 1989). De-

a lungul primei părți, elevii, având ca suport o fișă de lucru, au fost invitați să participe la un concurs 

format din trei probe, al cărui rezultat final era descoperirea acțiunii textului „Lamento pentru 

pelican azuriu”. În cadrul primei probe, a fost lansată elevilor o provocare, și anume, de a-și 

exprima opinia privind ce ar putea conține textul, utilizând ca suport titlul acestuia și două imagini 

reprezentative. În cadrul celui de-al doilea exercițiu, miza s-a mărit, elevilor fiindu-le oferite 

numele personajelor participante la acțiune (Ana Damian și prietenii ei: Mihai, Maria și Virgil) și 

cinci termeni reprezentativi pentru conținut (Declarație/ Plângere, Eveniment postdecembrist 

violent, Procuror, Nepăsarea/ Incompetența din prezent, Adevărul vs. Impunerea a ceea ce se 

dorește a fi unicul adevăr).  În cea de-a doua parte a activității, elevii  au fost invitați la o lecție 

interactivă de istorie, prilej cu care grupa și-a lansat rubrica suplimentară „Pastila de istorie”, care 

avea ca rol ancorarea în cadrul „istoriei mari” a „istoriei mici” prezentate în carte. Printre 

C 

https://bit.ly/2YeQ6g0
https://bit.ly/2y6wHTX
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obiectivele trasate în cadrul acestei discuții se numărau și cunoașterea momentelor istorice în care 

s-au produs și celelalte unificări ale teritoriului carpato-danubiano-pontic, anterioare Marii Uniri, 

rememorarea evenimentelor care au precedat realizarea Unirii, prezentarea evoluției Partidului 

Comunist în România, în perioada interbelică, cumulată cu argumentarea prin două evenimente 

istorice a instalării abuzive a regimului comunist în România. Ultima referire trebuia să corespundă 

evenimentului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, realizând astfel legătura cu conținutul operei. 

Feedback-urile elevilor au fost colectate prin intermediul site-ului propriu al Cercetătorilor 

(treceviforulanilor.wordpress.com) și se pot accesa utilizând linkul: https://bit.ly/2GmQ0Np, grupa 

alcătuind anterior un chestionar conținând o serie de întrebări care pun la încercare, atât atenția 

elevilor la activitate, cât și viziunea lor asupra conținutului prezentat. De asemenea, atât fișa de 

lucru oferită elevilor, cât și desfășurătorul pot fi vizualizate aici: https://bit.ly/2YeOoLQ și 

https://bit.ly/32SuauX.   

În urma acestei activități, elevii au comandat aproape 150 de volume pe care le vor folosi în anul 

școlar următor ca suport de lectură la orele de istorie.  

 

https://bit.ly/2GmQ0Np
https://bit.ly/2YeOoLQ
https://bit.ly/32SuauX
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Se pare că retrospectiva a ajuns la final, găsindu-mă redactând acest articol, la fel cum în ultima 

parte a operei ”Rem” de Mircea Cărtărescu (studiată de noi aproximativ simultan cu desfășurarea 

activității), Svetlana îl găsește pe propriul autor-narator dactilografiând finalul povestirii. Este 

destul de greu să putem rezuma în câteva cuvinte ce a însemnat, de fapt, participarea la Lecturiadă 

pentru noi, membrii Clubului de lectură „Muguri”: O simplă activitate?! Puțin spus... Un concurs 

la limba română?! Prea monoton spus... O experiență de viață?! DA, cu toată tăria!  

 

Vă înaintăm resursele integrale ale celor mai bune opt grupe, în ordine aleatorie, conform jurizării 

realizate anterior în cadrul liceului.  

https://bit.ly/2JI7VQE și https://bit.ly/2M3Fa2y → Grupa „Cercetătorii trecutului. Fondatorii 

Viitorului” 

https://bit.ly/2XVjU6c  → Grupa „Cochetele casei” 

https://bit.ly/2GlC0Dp → Grupa „Săpunarii” 

https://bit.ly/2Z0jAiN → Grupa „Intente Primaveras” 

https://bit.ly/2XTCKdL → Grupa „Necunoscuții din lumină” 

https://bit.ly/2YgJLoy → Grupa „Tovarășele lui Ceașcă” 

https://bit.ly/2Y34ZSL → Grupa „Păsările Phoenix. Lucrările focului” 

https://bit.ly/30JwDFS → Grupa „Porumbarii magici” 

 

NOTĂ: Pentru accesarea corespunzătoare a tuturor link-urilor din cadrul articolului de mai sus, 

recomandăm utilizarea grupajului de taste CTRL + click stânga pe link-ul pe care doriți să-l 

accesați. 

Redactor: Cosmin Țugui, clasa a X-a 

Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți  
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