
   
 
 

     
 
 
 
 
 

 
LITERATURA LA FEMININ 

Proiect interdisciplinar, 2021-2022 
 

Cercul Cetatea lecturii 
Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Sibiu 

Coord. Marcela Ciobănuc 
1. SCOPUL PROIECTULUI: 
Proiectul se adresează elevilor de gimnaziu, urmărindu-se dezvoltarea competențelor culturale ale 
elevilor, prin participarea la acțiuni cultural-artistice care promovează rolul cărții, al lecturii și al 
studiului individual. 

 
2. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: 
▪ descoperirea unor strategii de lectură care înlesnesc comprehensiunea și interpretarea textelor; 
▪ promovarea lecturii autotelice într-un dialog trandisciplinar care să conducă la realizarea unor texte 
imaginative şi reflexive în scopuri şi în contexte variate (scrisoare, jurnal, text narativ, articol, eseu, 
recenzie, interviu etc.); 
▪ stimularea creativității elevilor (scriere creativă, desene; obiecte hand-made etc.); 
▪ formarea unor competențe transcurriculare, ce vizează realizarea unor produse media, cu privire la 
fenomenul cultural actual (book trailer, videoclip, blog, animație etc.). 
▪ crearea unor resurse digitale eficiente și atractive pentru actul educațional; 
 
3. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR  
Activitatea nr. 1: Mărțișoare-istorioare (1 – 3 martie 2022) 
Activitatea a presupus organizarea unui atelier de scriere creativă în cadrul căruia elevii au realizat 
scurte povestiri despre primul mărțișor primit sau dăruit, despre mărțișoarele special din viața lor. 
Au confecționat o amuletă/un mărțișor (din diferite materiale) ce a fost atașat istorioarei scrise de 
fiecare elev în parte. 
Activitatea nr. 2 : Lumina copilăriei (8 martie 2022) 
Un atelier de lectură care a adus în prim-plan literatura feminină românească. Elevii au intrat în 
dialog, prin intermediul textelor propuse, cu Veronica D. Niculescu, Adina Popescu și Ioana Nicolaie, 
pentru a descoperi imaginea copilăriei de altădată. 
Activitatea nr. 3: Ziua Internațională a Poeziei: „Grădina de cuvinte” (21 martie 2022) 
Un atelier de scriere creativă și colaje - „Grădina de cuvinte”-, dedicat poetei Magda Isanos. Fiecare 
elev a realizat un poem dadaist, utilizând cuvintele selectate din trei poezii ale Magdei Isanos 
(„Primăvara”, „Dimineața”, „Ploaie”). Noile texte au fost asociate cu colaje care să redea vizual 
mesajul propriilor creații. 
Activitatea nr. 4: Ziua Internațională a Cărții / Luna lecturii (23 aprilie 2022; 3-6 iunie 2022); Colegiul 
Național “Gheorghe Lazăr” Sibiu; Parcul Sub Arini, Sibiu 

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” 
Str. Gh. Lazăr Nr. 1 – 3 
Sibiu 550165 
Tel: (+40) 269 212 896 
Fax: (+40) 269 215 352 
cnglazar@gmail.com 



Atelier de lectură și scriere creativă dedicat cărții „Vine vacanța cu trenul din Franța” de Adina 
Popescu. Elevii au realizat hărți mentale, book trailere, desene, diorame, etc. S-a creat un Padlet 
colaborativ. 
Jocuri de altădată: adevăr sau provocare, prin care se valorifică lectura cărții, 
activitate desfășurată în Parcul Sub Arini, Sibiu. 

 
 
 

 
 
4. Promovare / diseminare  
 Diseminarea rezultatelor proiectului s-a realizat prin publicarea unor articole în revista școlii, pe site-
ul Cercului de lectură „Cetatea Lecturii”: https://pasaportliterar.wordpress.com, și pe pagina de 
facebook a Lecturiadei elevilor. 
 
 
 

         
 
 

 
Coordonator de proiect, 

         Prof. dr. Marcela Ciobănuc 
        
        

Scanează și urmărește videoclipul cu imagini și dovezi ale activităților din 
cadrul proiectului. 
https://www.youtube.com/watch?v=VD3lBBXOb6Y&t=409s 
 

Scanează și urmărește Padletul dedicat cărții Adinei Popescu sau accesează 
linkul: 
https://padlet.com/marcelaciobanuc/azmdlohjsde6xb2q 
 


