
 
 
 

„MĂRȚIȘOARE CĂLĂTOARE PE CALEA VICTORIEI!” 
(un digiproiect candidat la competiția ”Lecturiada elevilor 2022. Jocul de-a școala”) 

 
Liceul Internațional IOANID. București 

Clasa a VI-a : Ingrid Totir, Alessia Ștefan, Sofia Dragomir 
Clasele a VII-a: Matei Hotăranu, Rareș Drăcsineanu  

(elevi participanți la digiproiect) 
Natașa-Delia Maier (profesor coordonator al întregii echipe); Iuliana Crînguș, 

 Ruxandra Coman, Adina Maria Bahnaru, Ionela Ioviță 
 

 
I. ARGUMENT. SCOP. OBIECTIVE 
Derulat pe tot parcursul lunii martie și anticipat de activitățile dedicate din ultima săptămână a lunii 
februarie, proiectul „Mărțișoare călătoare pe Calea Victoriei” a avut mai multe scopuri, în funcție de 
clasele cărora s-a adresat: familiarizarea elevilor clasei a V-a B cu rețeaua națională de cititori și de elevi 
participanți la proiectele derulate sub egida „Lecturiadei elevilor”, reconectarea elevilor claselor a VI-a și 
a VII-a cu rețeaua lecturistă; familiarizarea elevilor clasei a V-a B cu activitățile de lectură derulate prin 
metoda proiectului, conturarea și prezentarea unui calendar anual de activități în competiția Lecturiadei 
2021 pentru elevii claselor a VI-a. Subordonate acestor scopuri, obiectivele proiectului au fost: 
1. identificarea căilor prin care un mesaj de primăvară poate fi diseminat comunității în care trăim (în 
acest scop, s-a citit poezie și s-au scris texte poetice de tip hai-ku spre a fi dăruite ca mărțișor, s-au făcut 
lecturi de conștientizare a valorii și a locului tradițiilor în existența cotidiană; s-a citit, s-au diseminat 
lecturi, s-au dezbătut cărți în cursul unei serii de activități vizând formarea/îmbunătățirea competențelor 
de receptare și producere de text);  
2. identificarea, în jurul tematicilor zilnice din proiect, a acelor produse care, expuse/diseminate/postate 
pot genera schimb de bune practici la nivel de țară;  
3. diseminarea și multiplicarea activităților de multiliterație, susținute în cadrul proiectului Lecturiada 
elevilor 2022 (prin activitățile realizate de profesorii coordonatori din instituție, alături de clasele 
implicate). 



 
II. CRONOLOGIE. ETAPE 
Activitățile derulate și cronologia proiectului se întind de-a lungul a trei săptămâni: ultima din februarie 
și prima jumătate a lunii martie, respectând cronologia de mai jos: 
1. Prelansare: 20-25 februarie -  Pe baza ideii de a oferi comunității școlare mici semne ale 
desprimăvărării, s-au făcut demersurile logistice necesare (aprovizionarea cu materiale pe care să notăm 
mesajele, șnururi de mărțișor, un borcan pentru cele ce au fost oferite comunității, sticluțe pentru acelea 
ce urmau a fi dăruite trecătorilor din arealul Calea Victoriei – Cișmigiu – toate demersurile s-au realizat 
cu sprijinul departamentului de PR) 
2. Lansarea, înscrierea și pregătirea proiectelor: 25  - 28 februarie - Completarea formularului de înscriere, 
postarea de informații, recenzii, interviuri, idei pentru posibile proiecte pe site-ul școlii, pe blogul 
IOANID și pe grupul de pe facebook Lecturiada 2022, precum și în Consilierul de lectură, prezentarea 
ideilor în colectivul profesorilor de Limba și literatura română și conturarea activităților. S-au creat și s-
au imprimat afișele evenimentelor. S-au confecționat mărțișoare, de 2 tipuri: mici rulouri-pergament pe 
care au fost scrie gânduri, poezii scurte (Hai-ku – fie din literatura consacrată, fie create de copii, pe tema 
primăverii) și rulouri ambulate în sticluțe (care urmau a fi oferite trecătorilor la 1 martie, pe stradă). 
3. Desfășurarea propriu-zisă a proiectului: 1 – 8 martie, astfel: 1 martie – Mărțișoare călătoare pe Calea 
Victoriei; 2 martie – mărțișorul cu reflecții literare (discuții, diseminări de lecturi, cărți oferite ca 
„mărțișor simbolic”); 3 martie – Ziua Mondială a Scriitorilor (celebare a scriitoarelor, a cărților dedicate 
primăverii); 7-8 martie – Despre literatură, la feminin. Imagini ale femeii în literature, arte, cultură (ore 
de conștientizare și lectură, realizate în sfera formării competenței interculturale a elevilor de gimnaziu) 
 
III. REZULTATE AȘTEPTATE  
1. să implicăm aproximativ 120 de elevi într-un demers amplu de conștientizare a rolurilor lecturii în 
viața fiecăruia; să ne găsim în lectură, scris, poezie o cale de dialog cu comunitatea din proximitate (a 
oferi mărțișoare poetice trecătorilor/colegilor/profesorilor, a vizita o bibliotecă, a discuta despre 
ipostazele feminine în literatură etc.) 
2. să adunăm un număr rezonabil compuneri, postere, filmări, clipuri etc, materiale care ar putea fi 
utilizate ca resurse educaționale în cursul anului sau în următorii ani, la viitoarele clase a VI-a, a VII-a 
etc, să identificăm preferințe de lectură și să creăm deschidere și dialog între generații; 
3. să creăm starea de bine pe care o poate da participarea la un proiect în care putem dobândi o 
înțelegere mai profundă a proceselor de lectură, exploatând imaginația, jocul și capacitățile creative ale 
fiecăruia. 
 
IV. PREGĂTIREA – PRELANSAREA EVENIMENTULUI: 20-25 FEBRUARIE 
Proiectul a debutat în ultima săptămână din februarie cu etapa pregătitoare. Împreună cu „veteranii 
Ordinului cititorilor IOANID, s-a conturat programul pentru un nou an de Lecturiadă, s-a pregătit afișul 
și s-a lansat posterul (prezentat în Classroom/afișat în școală). Cu clasele a V-a, s-au organizat activități 
de lectură/discuții/reflecție pe marginea legendei Dragobetelui și a Babei Dochia, s-a evocat legenda 
Mărțișorului. Reflecția cu privire la legenda Dragobetelui, la asocierile culturale dintre primăvară și 
sărbătorirea iubirii au avut menirea să fixeze câteva idei importante pentru parcursul proiectului: iubirea 
este întemeietoare de vieți. În numeroase culturi, a sărbători dragostea se suprapune ritualurilor 
desprimăvărării, căci primăvara este semn întemeietor de vieți, la rândul ei: un nou an agricol, un nou 
cerc existențial începe acum. Pentru a pregăti seria de activități dedicată Mărțișorului, având în vedere 
contextul belic în care ne aflam, am considerat că un eveniment de tip „flashmob” sau o altă formă de a 
ieși dintre zidurile comunității școlare, de a aduce primăvara printr-un zâmbet sau un mărțișor poetic 
dăruit trecătorilor ar putea fi o cale de a descreți măcar pentru o clipă frunțile celor îngrijorați.  Am 
planificat, împreună cu toate colegele de catedră, 2 ateliere de confecționare de mărțișoare – unele 
destinate celor care trec pragul IOANID de 1 martie (elevi, părinții, profesori, vizitatori, personal auxiliar 
și de îngrijire, chiar și curieri etc.) și altele, închise în sticluțe, pe care le oferim trecătorilor.  
 



 

  
V. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 
1. 1 martie – activitățile din seria „Mărțișoare călătoare”, „Desprimăvărăm Calea Victoriei”, 
„Mărțișomesaje generatoare de zâmbete primăvăratice” 
Pentru 1 martie, am scris și rulat haiku din placheta "Inima în 17 silabe" a lui Vasile Romanciuc (le-am 
pus în sticluțe și cutiuțe și am ieșit, pe Calea Victoriei, la Biblioteca Ion Creangă, prin Amzei, parcul 
Cișmigiu, zona Conservatorului, zona Unarte etc. să le oferim trecătorilor), respectiv am compus mesaje 
proprii, cu gânduri și urări și le-am legat cu fir de mărțișor,  ca din borcanul de "Mărțișomesaje" să 
găsească fiecare un gând bun, azi, la intrarea în școală. Pentru că e nevoie, mai mult decât oricând, de un 
gând bun. Cu atât mai emoționant a fost să descoperim că pe două le-am dat unor tinere ucrainience, 
refugiate din zona de război și că le-am făcut să zâmbească o clipă... Am citit la rândul nostru poezie, am 
încercat să desprimăvărăm sala de clasă în prima zi cu ninsoare a lui 2022.  
2. 1-5 martie – epicentru 3 martie, Ziua Mondială a Scriitorilor 
Ne pregătim de 8 martie alături de scriitoarele De Basm. Pe fiecare dintre ele, 
dintre cele minunate patru, dar și pe Maria Surducan (a ilustrat, printre altele, și 
pentru câteva proiecte De Basm) le avem în lista anuală de lecturi. Ce am citit – 
literatură feminină, dar nu numai. Dintre lecturile la feminin, iată:  

-  "Ela cea fără de cuvinte" a Victoriei Patrascu; era firesc să ne 
întâlnim...Lectura Alexiei Tronciu, pe care am ales să discutăm pornind de 
la o scrisoare a autoarei  (imaginea alăturată). Apoi, Lexi a prezentat 
povestea, ce i-a plăcut, ce a impresionat-o, de ce îi plac cuvintele, cum le 
folosim). Am lărgit cercul discuțiilor, încercând să ne gândim și la rostul 
tăcerii în existența noastră.  

- Fragmente din „Pescărușul de la geam” (clasa a VII-a) și poezie de Magda 
Isanos, Ana Blandiana (tot clasa a VII-a). „Iarna lui Isidor” la clasa a VI-a, 
fragmente pentru a pune elevii în contact cu scriitura Veronicăi D. 
Niculescu. 

- Ioana Pârvulescu: Am  citit din "Inocenții", despre casa cu ochi și gură de pe strada Sf. Ioan, 
supraviețuitoare a două războaie, ne-am bucurat de povestea ei, de perspectiva triplă asupra 
locului dătător de siguranță. 

- Concurs de rezumate-obiect: „Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele”, clasa a VI-a. 
- Concurs de cărți „New entry în topul lecturilor clasei” cu clasa a VI-a – „Îmblânzitorul de 

furtuni”, la propunerea Sofiei Dragomir.  
3. 8 Martie - ipostaze feminine, de la femeia militantă, la vocea vremurilor de restriște 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sub titlul „Despre literatură și cultură la feminin”, s-a derulat un atelier cu clasele a VI-a și a VII-a, la 
care au fost prezentate istoria și semnificațiile zilei de 8 Martie, portrete feminine celebre pentru latura 
lor nonconformistă în raport cu societatea vremii lor (și care au determinat schimbări de substanță în 
felul de a privi/trata femeile sau care au determinat schimbări sociale semnificative, cu efecte vizibile în 
societatea noastră). Galeriei de portrete din cultura lumii i s-au alăturat portretele câtorva dintre marile 
pionere românce din diversele domenii sociale și culturale (prima femeie avocat, prima scriitoare, 
primele absolvente de Belle Arte, primele femei doctor, primele femei pe front etc.). Dezbaterea a fost 
canalizată spre rolul femeii în actualitate cu ajutorul unui album grafic recent lansat, al Georgianei 
Benoit Chitac, care, de-a lungul anului 2020, a surprins zilnic câte o imagine feminină pe străzile 
bucureștene, în cele mai diverse ipostaze.  

 
VI. DISEMINARE 
Proiectul a fost diseminat prin publicarea unor postări pe canalele 
mediatice ale școlii, dar și pe paginile de FB ale Lecturiadei elevilor 2022, 
respectiv ale „Consilierului de lectură”.  
 
 

 
Linkuri aferente proiectului 
Toate activitățile se pot urmări, la fel ca ecoul acestora, și cu ajutorul postărilor de pe grupul de 
Facebook al Lecturiadei elevilor 2022, de pe blogul comunității școlare IOANID, de pe pagina de 
Facebook a Liceului Internațional IOANID, de pe conturile de Tik-Tok și Instagram ale comunității 
IOANID – Grădiniță, Școală, Liceu și de pe contul de Facebook al coordonatorului Ordinului cititorilor 
IOANID etapele acestui proiect. Iată, mai jos, linkurile: 
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/permalink/5543356185690900/  
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/permalink/5521583921201460/  
 https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/permalink/5523089774384208/ 
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/permalink/5531229630236889/  
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/permalink/5528907663802419/  
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/permalink/5540177922675393/   
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/permalink/5520684284624757/  


