
 
PROGRAMA ȘCOLARĂ 

 

CETATEA  LECTURII – un program de literație multiplă 
(Curriculum la decizia școlii pentru clasele a V-a și a VI-a) 

Tip de CDȘ: opțional ca disciplină nouă 

Unitatea de învățământ:  

Propunător:  

Număr de ore: 1h/ săptămână 
 

Notă de prezentare 
 

Un astfel de program de literație se va realiza în trepte: literaţia de bază înseamnă cunoaşterea 

literelor, a cuvintelor şi a structurii textului necesare lecturii şi scrierii, competenţe care corespund 

nivelului 1 din testele PISA. A doua treaptă presupune trecerea la o literaţie funcţională, care  vizează 

abilitatea de a citi, scrie şi înţelege, ceea ce îi permite unei persoane să se integreze în societate. 

Ultima treaptă, denumită literaţia multiplă, definește capacitatea persoanei de a folosi competenţele 

de lectură, scriere, înţelegere şi de realizare a conexiunilor pentru a produce, interpreta şi evalua 

critic informaţia citită. Aceasta presupune un proces continuu de învățare. Însă, termenul modern a 

fost extins pentru a include abilitatea de a folosi limbajul, numerele, imaginile, calculatoarele și alte 

mijloace de bază pentru a înțelege, a comunica, a obține cunoștințe utile, a rezolva probleme 

matematice și a folosi sistemele dominante de simboluri ale unei culturi. De aici diferitele tipuri de 

literație: literația culturală, multiculturală, muzicală, științifică, digitală (abilitatea de a distribui și 

de a crea continut în mediul digital), literația media și informațională, (raportarea la fluxul 

informațional continuu: texte, reclame, postere, afișe, ziare, televiziune, radio etc.). 

Atelierul de lectură și scriere creativă „Cetatea Lecturii”se adresează elevilor din clasele V - 

VIII, pentru a contribui la construirea profilului absolventului de gimnaziu, din perspectiva 

competenței de literație. Atelierul se subordonează noii paradigme educaționale, fiind corelat cu 

programa școlară pentru Limba și literatura română, cu cele două competențe-cheie vizate de 

aceasta. Astfel, finalitățile lecțiilor de la clasă pot fi transferate către activitățile proiectate de fiecare 

profesor în parte, într-un mod creativ și original. Recomandăm o abordare flexibilă atât a resurselor 

de timp și de spațiu, cât și a celor logistice sau de altă natură. 

Scopul acestui atelier este de a le forma elevilor competența de literație (capacitatea de a 

lectura textul; capacitatea de a înțelege informația din textul citit; capacitatea de a fi metacognitiv; 

capacitatea de a formula și de a exprima un punct de vedere), sub forma unui parcurs didactic 

interdisciplinar, care să conducă la formarea unei atitudini pozitive față de lectură, prin realizarea 

unei punți între lectura școlară și cea de plăcere. 

 Elevii vor descoperi strategii de lectură care să îi determine să intre în dialog personal cu 

textul și să își exprime liber opiniile față de ceea au citit. Totodată, vor exersa tehnici diferite de 

scriere creativă, astfel încât să abandoneze acea imobilitate sterilă acumulată prin copy paste-uri ale 

unor șabloane sau compuneri fabricate de alții.  În acest sens, recomandăm organizarea unor 



activități de învățare formală, nonformală și informală, care să contribuie la dezvoltarea spiritului 

de cooperare, la conștientizarea necesității ca elevii să se implice activ într-un schimb de idei și să 

fie flexibili. Astfel, aceștia nu vor rămâne doar simplu un receptor al cunoașterii, ci vor deveni ei 

înșiși producători și distribuitori ai informației, formându-și deprinderi noi prin învățarea 

experimențială. 

Programa atelierului are următoarele componente: 

• Nota de prezentare aduce în prim-plan viziunea care a stat la baza propunerii atelierului de 

lectură și scriere creativă, precum și modul în care acesta contribuie la dezvoltarea competențelor 

din cadrul profilului de formare al absolventului de gimnaziu. 

• Competențele generale sunt corelate cu domeniile de competențe-cheie: competența de 

comunicare în limba maternă, competența de comunicare în limbă străine, competența digitală, 

competențe sociale și civice, a învăța să înveți, sensibilizare și exprimare culturală.  

• Competențe specifice și activități de învățare asociate acestora structurează logic demersul 

didactic, reprezentând o etapă formativă superioară în raport cu cele dezvoltate anterior. Activitățile 

de învățare valorifică experienţa, contextele de învăţare formală, nonformală şi informală şi cultura 

specifice vârstei elevului și stimulează participarea elevilor la propria învățare. 

• Conţinuturile reprezintă repere didactice / științifice relevante pentru acest domeniu de 

studiu, fiind corelate cu tendinţele actuale ale învățământului românesc și european. 

 • Sugestiile metodologice sunt recomandări pentru proiectarea unui demers didactic centrat 

pe elev. 

În concluzie, acest atelier dedicat lecturii, indiferent de spațiul în care se desfășoară 

activitatea, trebuie să fie un spațiu spiritual, un spațiu al (auto)descoperirilor dialogice în care fiecare 

elev să își poată trasa singur linii directoare: cum citesc textul?, cum îl interpretez?, rămân un simplu 

copist sau caligraf?, pot să fiu un creator de sens? etc.  Așadar, literația este lectura care creează sens, 

fie că vorbim de lectura textului, a imaginii, a sunetului, sau de cea digitală. 
 

Competențe generale 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENȚE SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI  DE ÎNVĂȚARE 

 

1. Utilizarea unor strategii care înlesnesc comprehensiunea şi interpretarea textelor 

Competențe specifice Activități de învățare 

1. Utilizarea unor strategii de lectură care înlesnesc comprehensiunea şi 

interpretarea textelor / mesajelor 

2. Dezvoltarea abilității de a produce diferite tipuri de texte 

 

3. Formarea gustului estetic în contextul manifestărilor culturale și interculturale 

4. Formarea unor competențe transcurriculare, ce vizează realizarea unor produse 

media, cu privire la fenomenul cultural actual 

 

 

 



1.1. Cultivarea plăcerii de a citi, stimularea 

disponibilităţii de a se confrunta în mod reflexiv 

cu problematica literaturii specifică vârstei. 

- identificarea textelor care orientează 

lectura (recenzia de pe coperta a IV-a, 

cronica de carte, prefața etc); 

- citirea pe roluri a unor fragmente din 

textele selectate; 

- parcurgerea testelor de lectură sub formă 

de Quiz; 

- exerciții de identificare a elementelor-

ancoră ale diferitelor texte; 

- exprimarea preferinței pentru un anumit 

personaj sau pentru o anumită carte; 

1.2. Exprimarea opiniei față de mesajul 

identificat în textele citite / auzite 

- exerciții de exprimare orală a ideilor, 

pornind de la texte citite / auzite; 

- completarea textului lacunar pentru a 

reface textul original (elevii vor reflecta 

astfel asupra sensurilor de profunzime ale 

acestuia); 

- completarea fișelor de lectură, după un 

model dat; 

- abordarea unor teme din perspectivă 

comparativă sau interdisciplinară; 

- realizarea unor resurse materiale: poster, 

pliant, machetă, vlog, animație, book trailer 

etc.; 

- realizarea unor mini-proiecte individuale 

sau de grup; 

 

2. Dezvoltarea abilității de a produce diferite tipuri de texte 

Competențe specifice Activități de învățare 

2.1. Identificarea particularităților de formă și de 

conținut ale diferitelor texte 

- exerciții de identificare a aspectelor ce țin 

de tehnică și de tipologia discursului; 

2.2. Redactarea unor texte literare și nonliterare - exerciții de tip fan book (rescriere și 

reinterpretare): modificarea unei secvențe 

dintr-un text după un anumit criteriu 

semantic, lingvistic, morfologic sau 

stilististic; continuarea incipitului sau 

modificarea finalului unui text dat;  

- exerciții de scriere creativă: texte 

individuale sau colective; experimente 

dadaiste, pornind de la o literă, un cuvânt, 

un ”binom fantastic” (Gianni Rodari); texte 

reflexive; 



- utilizarea unui board game gen ”Dixit”, 

care presupune asamblarea unor cărțile de 

joc, pentru a crea o nouă poveste în imagini; 

- utilizarea elemenetelor de intertextualitate; 

- realizarea unor texte multimodale (bandă 

desenată, animație) cu ajutorul tehnologiei; 

 

3. Formarea gustului estetic în contextul manifestărilor culturale și interculturale 

Competențe specifice Activități de învățare 

3.1. Identificarea unor valori culturale în textele 

citite 

- realizarea unor documentări care să 

promoveze incursiunea în mitologia și în 

folclorul românesc; 

- realizarea unor proiecte tematice pentru 

identificarea aspectelor care țin de cultura 

locală, regională sau națională; 

- identificarea în textele selectate a unor 

similitudini între culturi diferite 

 

4. Formarea unor competențe transcurriculare, ce vizează realizarea unor produse media, cu 

privire la fenomenul cultural actual 

Competențe specifice Activități de învățare 

4.1. Dezvoltarea abilităților de literație digitală, 

media și informațională 

- accesarea paginilor Web ale editurilor și ale 

revistelor / blogurilor / vlogurilor de profil; 

- exerciții de scriere creativă, utilizând 

aplicații precum Canva, Prezi, Calameo, 

Word Art, Procreate etc. 

- realizarea unor proiecte digitale: book 

trailer, videoclip, blog / vlog etc. 

- realizarea unui Website personalizat; 

 

 

  



CONȚINUTURI 

Domenii de conținut Conținuturi 

LECTURĂ - texte care orientează lectura (recenzia de pe 

coperta a IV-a, cronica de carte, prefața etc); 

- recenzii / book trailere de pe paginile web 

ale editurilor și blogurilor / vlogurilor de 

profil; 

- elementele-ancoră ale textelor literare 

narative, descriptive sau  lirice; 

- texte nonliterare;  

- texte multimodale; 

- strategii de comprehensiune și de 

interpretare: predicții, harta mentală, 

împărtășirea impresiilor de lectură în cadrul 

unor discuții / dezbateri; realizarea unor 

resurse materiale; 

- fișa de lectură;  

- testul de lectură; 

- personajul literar 

REDACTARE - tipare textuale: narativ, descriptiv, reflexiv; 

- etapele redactării unui text; 

- tehnici narative, tipuri de narațiune (la 

persoana a III-a, la persoana I); 

- scrierea reflexivă: jurnalul 

- noțiuni de stil; 

- textul parodic; textul ludic 

INTERCULTURALITATE - repere identitare în mitologia românească; 

- legenda (legende populare; legendele 

Greciei antice etc.) 

- valori etice în basmele românești - basme 

contemporane 

 

 

 

 

  



SUGESTII METODOLOGICE 

 
Să ne amintim că Johan Huizinga, în cartea ”Homo ludens”, propunea explicarea culturii 

pornind de la joc, veritabilă sursă de cunoaștere și de creație. Jocul este o manifestare a libertății de 

gândire și are efect terapeutic, poate și pentru că trăim cu impresia că timpul se oprește în loc, 

devenind parcă parte din eternitate. Și, cel mai mult, copiii își doresc ca adulții să-și facă timp pentru 

a fi curioși, creativi și amuzanți. Jocul este o formă de dezvoltare personală, ajutându-i pe copiii să 

fie naturali și spontani, și să se apropie cu inima deschisă de ceea ce înseamnă a învăța pe tot 

parcursul vieții.  

A. „Joaca” de-a cititorul 

- lectură în spații neconvenționale (librării, parcuri etc.); 

- lectură în spațiul virtual; 

- amenajarea „colțului de lectură” ar presupune ca elevii să fie împărțiți pe grupe; se pot 

așeza pe jos, astfel încât totul să creeze impresia de libertate de mișare, de fluidizare a 

comunicării; 

- tehnica „Read and say something” („Citește și spune ceva”): un comentariu, o predicţie, o 

întrebare, o conexiune cu cunoştinţele anterioare sau cu experienţa personală; 

- fișele de lectură în care pot nota: întâmplarea care i-a impresionat; sentimentele trăite; 

mesajul textului; ce anume apreciază la personajul preferat etc. 

- testul de lectură în aplicația Kahoot sau Google Forms; 

- jocul Piticot – um mod inedit de a verifica înțelegerea textului; 

- se pot realiza: proiecte, colaje, afișe, pliante, postere, machete, cartoline, obiecte hanmade 

etc; 

- video-poemul, book trailer-ul; 

- vlogul / blogul; 

- proiecte digitale în aplicațiile Canva, Prezi, Padlet, Word Art, Calameo, Procreate etc. 

- Website-ul 

B. „Joaca” de-a povestitorul 

 - „O imagine valorează cât o mie de cuvinte”  - este motto-ul jocului Dixit (un joc de strategie și 

de gândire analitică, abordând teme variate: Odyssey, Origins, Quest, Daydreams, Journey, Revelations 

etc.). Cărțile de joc, extarordinar ilustrate, discret suprarealiste, antrenează fantezia copiilor. 

C. „Joaca” de-a scriitorul 

- exerciții de storyteller: călătorii subiective declanșate de un cuvânt, o întrebare, un incipit-

ancoră, un set de imagini etc. 

- pantomimă: ”mimează” cuvântul / ideea pe foaia de hărtie; 

- narațiuni colective / colaborative; broșuri, plachete, reviste etc. 

- jurnal, scrisoare, eseu, interviu, dialog cu personajul îndrăgit, caligramă, picto-poezie etc. 

- forme de jurnalism narativ: recenzia, cronica de spectacol; 

- rescrierea unei secvențe text în diferite registre, în manieră ludică sau parodică 

 Prezentări ale unor activități dedicate lecturii și scrierii creative, proiecte și materiale realizate 

de elevi puteți descoperi accesând Website-ul: https://pasaportliterar.wordpress.com/ 

 

 

https://pasaportliterar.wordpress.com/
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