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structura anului școlar 2017 – 2018*

11 septembrie – 15 iunie: 35 de săptămâni, 167 de zile de cursuri**
Semestrul I
11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

IANUARIE

FEBRUARIE

Vacanța de iarnă

23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018

Vacanța intersemestrială
3 – 11 februarie 2018

Semestrul al II-lea
12 februarie 2018 – 15 iunie 2018

FEBRUARIE

MARTIE

MAI

IUNIE

APRILIE

Vacanța de primăvară

31 martie – 10 aprilie 2018

Vacanța de vară

16 iunie 2018 – 9 septembrie 2018

Sărbători legale
30 noiembrie 2017 – Sfântul Andrei
1 decembrie 2017 – Ziua Națională a României
25 – 26 decembrie 2017 – Crăciunul
1 – 2 ianuarie 2018 – Anul Nou
24 ianuarie 2018 – Ziua Unirii Principatelor Române
8 – 9 aprilie 2018 – Paștele
1 mai 2018 – Ziua Muncii
27 – 28 mai 2018 – Rusaliile
1 iunie – Ziua Copilului
Zile Internaționale (vezi pagina 5)
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Programul național „Școala Altfel” se va desfășura în
perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018, pe o perioadă
de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se realizează
la decizia unității de învățământ.

*Prezenta structură a anului școlar 2017 – 2018 este valabilă pentru învățământul
gimnazial și este întocmită conform prevederilor Ordinului nr. 3382/24.02.2017,
emis de ministrul educației naționale.
**Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri
(11 septembrie 2017 – 8 iunie 2018)

zile internaționale

16 februarie
Ziua Mondială a
Cititului Împreună

22 mai
Ziua Internațională pentru
Diversitate Biologică
1 Iunie
Ziua
Copilului

21 februarie
Ziua Internațională
a Limbii Materne
8 martie
Ziua Internațională a Femeii
20 martie
Ziua Internațională
a Francofoniei

5 iunie
Ziua Mondială a Mediului
înconjurător

21 martie
Ziua Internațională a Poeziei

21 septembrie
Ziua Internațională
a Păcii

22 martie
Ziua Mondială a Apei

1 octombrie
Ziua Mondială a Muzicii

2 aprilie
Ziua
Internațională
a Cărții
pentru Copii
6 aprilie
Ziua Internațională
a Sportului pentru
Dezvoltare și Pace
22 aprilie
Ziua Internațională
a Planetei Pământ

23 aprilie
Ziua
Mondială
a Cărții

5 octombrie
Ziua Mondială
a Profesorului

17 noiembrie
Ziua
Internațională
a Elevilor
și Studenților

10 decembrie
Ziua Internațională
a Drepturilor Omului
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Provocările noii programe școlare pentru
disciplina limba și literatura română
Articol de prof. Mădălina Vincene

Programa de limba și literatura
română pentru gimnaziu are ca
fundament reperele teoretice
ale educației europene, traducând aceste concepte prin filtrul
modelului specific maternei care
vizează cele trei domenii: limbă
(componenta lingvistică), comunicare (componenta interrelațională) și literatură (componenta
estetică și culturală).
Comparativ cu vechea programă școlară, o primă schimbare se observă la nivelul competențelor generale
reconfigurate acum pe 5 coordonate:
1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional
Se remarcă astfel o nouă competență care se dorea, în vechea programă, să se dezvolte implicit prin receptare și
producere de texte: competența lingvistică. Prin urmare, este vizată limba în uz, într-o diversitate de contexte
pentru a comunica corect – în raport cu norma, adecvat – în raport cu contextul și eficient – în raport cu scopurile
urmărite.
O altă noutate este cea a dezvoltării unui domeniu nou,
respectiv interculturalitatea. Dincolo de înțelesul vast al
acestui termen, competențele specifice ce îl detaliază aduc
provocările cele mai dificile, dar totodată și cele mai ofertante din punctul de vedere al alegerilor pe care profesorii
le pot face la clasă.
Autorii manualului de limba română, clasa a V-a, de la
Editura Litera au propus un fragment din Vasile Popojan
de Vasile Alecsandri pentru a descoperi o prietenie dincolo de granițele etnice, valorificând astfel alteritatea,
atât de prezentă în realitatea elevului.
La nivelul conținuturilor, schimbările de reconfigurare se
impun prin ralierea acestora la actualele informații științifice (dezvoltarea unor strategii de lectură, selectarea unor
conținuturi lingvistice în acord cu Gramatica Academiei,
valorificarea elementelor de pragmatică etc.).
O altă provocare este diversificarea tipurilor de texte: texte
continue, grafice, benzi desenate și chiar texte multimodale.
Prin această varietate, textul nonliterar recâștigă terenul pierdut în fața textului literar, fără a nega valoarea culturală
și estetică a acestuia din urmă. Totuși, trebuie să avem în vedere varietatea textelor cu care se confruntă elevii care
parcurg zilnic fluxuri de noutăți, afișe și reclame, bloguri sau reviste diverse, iar ora de limba și literatura română îi
poate ajuta să se raporteze (și) la acestea.
Dincolo de aceste câteva provocări pe care le-am evidențiat în acest articol, veți desoperi în această programă și o serie
de sugestii metodologice care îl vor stârni pe profesor să (re)descopere reperele didactice pe baza cărora ar trebui
să își coordoneze activitățile cu elevii.
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Manualul de limba și literatura română pentru clasa a V-a de la
Editura Litera a fost declarat câștigător la licitația MEN 2017, cu
punctaj mare la calitate. Atât prin structură, cât și prin conținut și
grafică, manualul este realizat în conformitate cu nivelul de vârstă
și de înțelegere al elevilor de clasa a V-a. Conținuturile științifice
și activitățile diversificate, de grup sau individuale, corespund
nevoilor academice și interesului de cunoaștere al elevilor.
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Varianta tipărită
Unitatea 2

Cărțile, căi de
cunoaștere
și autocunoaștere

Numărul unității

Titlul unității

Cărţile sunt glasuri eterne în spaţiu. (Alexandru Vlahuță)
Cărțile ne pot schimba cu adevărat viețile: viețile celor care le citesc şi viețile
celor care le scriu. Atât cititorii, cât și scriitorii descoperă lucruri pe care nu
le știau despre lume și despre ei înșiși. (Lloyd Alexander)

Citate sugestive

Cărțile sunt cei mai tăcuți și constanți prieteni, cei mai accesibili
și înțelepți consilieri, dar şi cei mai răbdători profesori. (Charles William Eliot)

Elemente de conținut

• Cartea, sursă de cunoaștere și liant între generații
• Cuvintele și contextul
• Să folosim cuvintele responsabil
• Prezentarea textului. Scrisul de mână. Paragraful
• Ai carte, ai parte
Competențe specifice:
1.3, 1.1, 2.5,
3.3,
4.2,1.1,
4.3,
5.1.
Competențe
specifice:
2.2, 3.1,
4.2, 4.3, 5.1. 27
Cărțile,
căi
de1.2,
cunoaștere
și autocunoaștere

Titlul lecției

Activități de redactare

Rubrica Deschideri culturale și interculturale
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Descoperă!

Creează!

1

Redactează un jurnal dublu pentru unul dintre fragmentele date.

2

Memorează, la alegere, câteva versuri din fragmentele date. Rescrie-le apoi după autodictare.

3

Text-suport

Competențe specifice

Rubrica Creează!

Activități de lectură
Rubrica Descoperă!

Titlurile lecțiilor

Recită cât mai expresiv versurile memorate. Respectă următoarele sugestii:
a) Urmărește indicațiile date de semnele de punctuație.
b) Învață din experiența celorlalți. Fii atent la recitările colegilor.
c) Scrie pe caiet care au fost punctele tari și punctele slabe ale recitării proprii și ale interpretării colegilor.

4

Creează o melodie pentru versurile poeziei Casa părintească, de Grigore Vieru.

5

Alege substantivul prin care ai putea defini emoția pe care o încearcă autorul fragmentului B amintindu-și casa părintească: duioșie, supărare, bucurie, entuziasm, mânie, oboseală.

Pornind de la mesajul textului Casa părintească, alcătuiește trei enunțuri în care să folosești verbe la
modul imperativ (vezi pagina 59) pentru a le adresa un îndemn colegilor tăi cu privire la respectul
pentru casa/locul copilăriei.

2

Copiază tabelul de mai jos și bifează căsuța potrivită pentru a arăta cărui fragment de text îi corespunde
fiecare dintre afirmațiile din stânga.

Dicționar cultural

Fragmentul A Fragmentul B Fragmentul C

Toate
fragmentele

Imaginează-ți că ești unul dintre copiii din poezia Crusta, de Gellu Naum. Formulează un enunț
interogativ (vezi pagina 11) care ar putea reprezenta întrebarea copiilor.

2

Stabilește împreună cu un coleg, planul pentru realizarea unor ilustrații adecvate poeziilor citate.
Urmăriți atât informația generală (tema poeziilor), cât și detaliile oferite de fiecare text. Pentru
aceasta, notați în liste distincte figuri, culori, obiecte, oameni, componente ale peisajului etc. Puteți adăuga
elemente care nu sunt prezentate explicit, dar pot fi deduse* sau imaginate de voi.

3

Discută cu părinții sau cu bunicii tăi despre cum arătau casele în care au locuit ei când erau copii.
Formulează câteva enunțuri în care să le descrii succint, inserând structuri de tipul substantiv + atribut.

Deschideri culturale și interculturale
Viața în mediul rural și obiceiurile rurale au o însemnătate majoră în istoria României. Pentru a le conserva
ca parte a identității noastre naționale, au fost create muzee în aer liber, cuprinzând case și monumente
din aproape toate regiunile geografice ale României. Pe malul lacului Herăstrău, chiar în centrul capitalei
României, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” îi oferă vizitatorului de pretutindeni bucuria de a întâlni
un „sat” autentic românesc.

Aprofundează!
1

1

Exprimă-ți părerea cu privire la casa care ți se pare reprezentativă pentru satul românesc.
Află și părerea colegului/colegilor tăi.

Activități de transfer
al cunoștințelor între
discipline

Niciun
fragment

Apar cuvinte din câmpul
lexical al casei.
Este prezentată o stradă
de la marginea unui oraș.
Există multe detalii
despre un oraș real.

B

A

Este prezentat un oraș ireal.
Apar cuvinte din câmpul
lexical al copilăriei.
Se vorbește despre o taină.
Apar obiecte cu însușiri
omenești.
Apar cuvinte din câmpul
lexical al familiei.

Notă de subsol

C

D

* dedús, -ă, deduși, -se, adj. Desprins prin judecată, obținut ca o concluzie.
Trepte în viață

Rubrica Aprofundează!

123

124

Unitatea 6

Elemente de construcție a comunicării
Activități de comunicare orală
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Varianta digitală
Manualul tipărit este însoțit de un CD care cuprinde varianta digitală, având un conținut similar variantei tipărite.
Acesta conține în plus exerciții interactive, jocuri educaționale, animații, filme și simulări care aduc un plus de
valoare cognitivă. Paginile din manualul digital pot fi vizionate pe desktop, laptop, tabletă, telefon, oferind
o experiență excelentă de navigare.
AMII static

Acest simbol te ajută
să identifici paginile
din manual cu activități
multimedia de învățare
(AMII).

AMII animat

AMII interactiv

Cuprinde: desene, fotografii, diagrame statice, hărți statice.

Cuprinde animații sau filme.
Cuprinde elemente educaționale cu grad înalt de interactivitate (simulări de
procese, rezolvare de probleme, experiment şi descoperire, jocuri educative),
prin care elevul reuşeşte să adauge o valoare cognitivă superioară.

Cursuri online gratuite pentru profesori
Pentru ca profesorii să afle tot ce au nevoie despre manualele digitale și utilizarea lor, Litera Educațional oferă
cursuri online GRATUITE, organizate pe platforma cursmanualdigital.ro. La absolvirea cursului, profesorii
vor primi o adeverință acordată de Casa Corpului Didactic București.
Pe platforma cursmanualdigital.ro, profesorii vor putea accesa GRATUIT tutoriale, unde le este explicat, pas
cu pas, modul de utilizare a manualelor digitale: de la informații tehnice despre suporturile pe care le pot
folosi până la accesarea conținutului propriu-zis.

cursmanualdigital.ro
De ce să alegeți manualul de limba
și literatura română al editurii Litera?
Manualul de limba și literatura română pentru clasa a V-a
de la Editura Litera a fost declarat câștigător la licitația
MEN 2017, cu punctaj mare la calitate.
Manualul este elaborat de autori de prestigiu, profesori cu
experiență la catedră, condiție care asigură o calitate metodică şi pedagogică deosebită.
Editura Litera este partenerul de nădejde al profesorilor, oferind continuitate prin editarea de manuale
și materiale didactice pentru toată perioada învățământului gimnazial.
Editura Litera oferă profesorilor formare gratuită pentru
utilizarea manualelor digitale, prin intermediul platformei cursmanualdigital.ro.
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caiet de teorie și activități
Caietele de pregătire pentru limba și literatura română, clasele V-VIII, cuprind
fiecare câte șapte unități de învățare, conform planificărilor-model oferite de
MEN, și câte două unități de evaluare (inițială și finală).
În plus, ca elemente de noutate foarte utile în pregătirea elevilor, lucrările cuprind
teste de evaluare a competențelor de lectură pe cele trei componente: lectură
și înțelegere, aplicare și reflecție asupra textelor literare și nonliterare.

Auxiliar
pentru
manualul
aprobat
MEN 2017

Fiecare dintre cele șapte unități de învățare conține:
aplicații privind lectura și teoria literară
sugestii de activități de comunicare care să vizeze contexte și teme apropiate de universul cotidian al elevului
teste recapitulative pentru noțiunile prevăzute în programă la actualizări
două teste formative, concepute în oglindă, pentru fiecare lecție care vizează studiul limbii
teste sumative ce evaluează noțiunile abordate din fiecare unitate de învățare

Lecția de Limba și literatura română
Teorie și aplicații
Clasa a V-a

Copertă broșată
Nr. de pagini: 168
Format: 205 x 260 mm
Interior color
Preț:

Modalități de comandă:
 rimiteți e‑mail la comenzi@litera.ro.
T
Sunați la 0746 290 648, 0748 881 184, 0752 548 372.
Trimiteți un SMS cu textul CARTE la 1800 (tarif normal).
Un operator al editurii vă va contacta pentru preluarea comenzii.
Intrați pe www.litera.ro.

22 90
lei

Oferim discount 60%
indiferent de valoarea
comenzii, pentru caietul
Lecția de limba
și literatura română,
clasa a V-a
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caiete de pregătire. Clasele VI–VIII

Copertă broșată

Copertă broșată

Copertă broșată

Nr. de pagini: 192

Nr. de pagini: 192

Nr. de pagini: 192

Format: 205 x 260 mm

Format: 205 x 260 mm

Format: 205 x 260 mm

Interior color

Interior color

Interior color

Preț:

24 90
lei

Preț:

24 90

Preț:

lei

24 90
lei

Ghiduri de pregătire. Clasele a VI-a și a VIII-a

GRATUIT
Caietul
elevului

GRATUIT
Caietul
elevului

32 pagini

Copertă broșată
Nr. de pagini: 192
Format: 205 x 260 mm
Interior color
Preț:
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29 90
lei

32 pagini

Copertă broșată
Nr. de pagini: 176
Format: 205 x 260 mm
Interior color
Preț:

28 90
lei

caiete de activități

Copertă broșată

Copertă broșată

Nr. de pagini: 120

Nr. de pagini: 96

Format: 160 x 240 mm

Format: 160 x 240 mm

Interior color

Interior color

Preț:

1690

Preț:

lei

1490
lei

100 de teste de limba română
10 întrebări în 10 minute

Moment ortografic
Culegere de exerciții

O culegere de teste care facilitează elevilor de gimnaziu consolidarea cunoștințelor de limba română
dobândite la clasă.
Concepute sub forma unor tabele cu zece întrebări,
testele propuse sunt incitante, atractive, atât prin
forma de abordare, cât și prin cea de evaluare. Gândit pentru a fi rezolvat în zece minute, cu răspunsuri
scurte, fiecare test va fi corectat într-un timp relativ
redus. Scopul acestor evaluări este de a cunoaște
nivelul de pregătire a elevilor pentru fiecare categorie morfologică în parte și nivelul de înțelegere
a tuturor părților de vorbire învățate.

Această lucrare completează atât lucrul la clasă, cât
și studiul individual, putând
constitui o modalitate de evaluare/autoevaluare.
Lucrarea este structurată pe capitole ordonate
după criteriul morfologic. Multitudinea și varietatea exercițiilor propuse la fiecare categorie morfologică în parte oferă posibilitatea unei implicări
active din partea elevilor, facilitează dobândirea
cunoștințelor, sistematizarea și consolidarea lor.
Exercițiile sunt dintre cele mai variate: itemi cu
alegere duală, itemi cu alegere multiplă, itemi de
tip lacunar, itemi cu răspuns scurt etc.
Scopul acestei lucrări este cunoașterea temeinică a
limbii române literare, exprimarea corectă în diverse
situații de comunicare.

Modalități de comandă:
 rimiteți e‑mail la comenzi@litera.ro.
T
Sunați la 0746 290 648, 0748 881 184, 0752 548 372.
Trimiteți un SMS cu textul CARTE la 1800 (tarif normal).
Un operator al editurii vă va contacta pentru preluarea comenzii.
Intrați pe www.litera.ro.

Ofertă
discount

valoare comandă

30%
35%
40%

până la 250 lei
250–750 lei
peste 750 lei
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INTERVIU
Despre poeta Nora Iuga s-a scris mult. Talentul, vivacitatea
și nonconformismul său au atras publicul dornic să înțeleagă
sursa (sau misterul!) acestei tinereți a spiritului. Am avut și noi
încântarea să stăm de vorbă cu Nora Iuga și vă împărtășim cu
bucurie dialogul nostru nostalgic, poetic – cu accente de umor
fin – despre educație, profesori și cărți. Nu am aflat nici noi
secretul, dar cred că avem câteva indicii pe care vă invităm să le
descoperiți în rândurile – și mai ales printre rândurile – interviului următor.
Stimată doamnă Nora Iuga, interviul nostru va fi publicat în
Gimnazial, o revistă dedicată profesorilor de gimnaziu din România.
Vă invităm să faceți un exercitiu de nostalgie și să ne povestiți cum era
eleva Nora Iuga în școala gimnazială, ce amintire păstrează profesorilor săi, cum era educația?
Nu știu dacă mi se trage de la poezie, dar m-am născut știind că drumul ne duce unde vrea el și unde trebuie. Simțeam că nu voi muri
fiindcă mă regăseam în tot ce există și că EL o să facă o excepție
cu mine și că o să mă ducă în altă lume, cum face când adorm.
Tot ce spun aici poate fi considerat un simptom de demență senilă sau – într-o accepție mult mai avantajoasă pentru mine – un
exercițiu de nostalgie, cum mi-ați propus dumneavostră, atât de
poetic. Chiar, sintagma asta ar putea fi o bună definiție a poeziei, iar
adolescența e cheia cu care poți deschide poarta cerului sau a iadului!
Culmea, amândouă sunt la fel de îmbietoare, stă în puterea noastră să le diferențiem. La 12 ani, când adolescența dă în clocot
și glandele se coc sub dogoarea trupului interior, căreia trupul care îl îmbracă i-a rămas prea mic, e vârsta devenirii a ceea ce
suntem. Atunci simțim că ne cheamă libertatea, începem să distingem urâtul de frumos, răul de bine, ne simțim puternici și
devenim cruzi, sau apărători, sau salvatori, sau eroi. Toate aceste ipostaze nasc cel mai important sentiment, IUBIREA.

„Cred că scrisul
mi-a fost scris.”

Care ne stigmatizează viața în eternitate, fiindcă atracția
contrariilor e magnetismul care leagă între ele corpurile
opuse.
Când am simțit prima dată acest impuls eram la Sibiu,
în acel burg medieval numit Hermannstadt, unde mi se
părea că aud poeziile cântate de truveri care preamăreau
frumusețea și virutea castelanei la care nu puteau ajunge.
Sigur că adolescentul de azi se poate prăpădi de râs auzind
cum se declara iubirea acum 800 de ani. Și, totuși, trebuie
să vă mărturisesc că în lunga mea viață, din experiențele
făcute și din cărțile citite, m-am convins că dorul crește cu
cât ajunge mai greu la obiectul râvnit. Și când realizează
că este zadarnic, o cotește spre altceva. Așa apar vocațiile,
pasiunile; putem, în locul iubitei, să ne canalizăm pasiunea către un instrument – un violoncel sau un strung, o carte
sau niște pantofi de balet.
Învățam la o mănăstire de maici catolice „ursuline”, tata cânta la vioară în camera de alături și eu am scris într-un maculator, pe masa din bucătarie, prima mea poezie. Iată: ,,Lunca iar a înflorit/ Și pomii au înverzit/ După lunga așteptare/
A venit iar Prințul Soare/ El se plimbă prin poiene/ În
caleașca-i aurită/ Și mângâie peste gene/ O copilă adormită”. Ăsta a fost începutul, semnul de foc care mi-a marcat
viața. N-am visat nici să am bani, nici să călătoresc, nici să
cuceresc lumea. Am visat să mă bucur de apă, de pământ
și de cer și să iubesc. Intuiam, în creierul meu vechi, de care
habar n-aveam, că astea sunt elementele care te fac etern.
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Povestiți-ne puțin și despre viața dumneavoastră de studentă. Știm că i-ați avut profesori pe Tudor Vianu și pe
George Călinescu. Au lăsat în vreun fel o amprentă în traseul
dumneavoastră de scriitoare?
E normal să fii considerat ridicol dacă spui azi că te-ai născut într-o zodie bună. Când 50 de ani din viață i-ai trăit
întâi sub război și pe urmă sub comunism. Dar, diferența
dintre azi și ieri este că ieri anormalul părea normal. Și azi
normalul pare anormal. A fost o șansă că m-am născut cu
o indiferență aproape patologică la nevoile materiale. De
aceea nu am suferit. Lipsa acestora mi-a fost răsplătită cu
prisosință. La faculate i-am avut profesori pe cei mai buni
magiștri. Pe George Călinescu la literatura română, pe Ion
Vianu la universală și pe Henri Wald, care făcea cu noi filozofie pură, la materialism științific. George Călinescu avea
ceva din genialitatea bufonilor shakespearieni. El mi-a
încurajat nevoia imperioasă de a fi altfel decât ceilalți,
„atipicul” fiind chiar și în accepția lui Kant semnul definitoriu al creatorului. El a făcut din mine poeta care sunt.
Tudor Vianu era expresia vie a echilibrului și a măsurii, a
celebrului citat din înțeleptul scriitor Winckelmann: „Edle
Einfalt und Stille Grösse” (simplitate nobilă și măreție
tăcută). Ion Vianu mi-a trezit gustul lecturii și mi-a format
caracterul. Poate că Henry Wald mi-a făcut darul cel mai
prețios: m-a învățat să conversez neîntrerupt cu creierul
meu și de atunci îmi iubesc creierul mai presus de orice.

Sunteți poetă premiată și traducătoare (una dintre cele mai
bune!) din suedeză și germană. S-ar putea spune că trăiți
dintotdeauna în lumea cărților și a cuvintelor. Ce credeți că
ar trebui să facem noi, adulții, pentru a cultiva tinerelor
generații obișnuința și plăcerea cititului?
Nu știu dacă scriitorul are chemarea și înzestrarea necesare de a trezi în copil sau în adolescent pasiunea pentru
citit. Aceasta cred că este în primul rând misiunea sau profesiunea de credință a Învățătorului. Unii copii se nasc cu
o curiozitate inexplicabilă pentru obiectul-carte și pentru șirurile de litere așezate egal unele sub altele. Eram în clasa a
II-a primară când am văzut pe biroul bunicului un obiect
semănând cu o cutie de fondante. Și când l-am deschis, m-am
prins că era o carte. Am citit, mai mult silabisind, „Benjamin Constant” și dedesubt „Adolphe”. Cred că m-am chinuit așa, citind cuvinte din care nu pricepeam nimic, dar
îmi plăcea că unele ziceam eu că le înțeleg: bon, mal, tu,
est… Ele erau franțuzești și eu le citeam ca și când erau
românești. Cred că scrisul mi-a fost scris. În clasa a III-a gimnazială începusem să învățăm la școală franceza și germana. Mama avea grijă să-mi pună în sacul lui Moș Crăciun
de fiecare dată cărți. Prima a fost François le Champi de
Georges Sand. Am continuat lecturile franceze cu multe
cărți de scriitori maquisarzi. Îmi amintesc și acum de un titlu care îmi plăcuse mult: Nu sunt eroină, am uitat numele
autoarei.
Uneori, adolescenții avizi de lectură citesc orice, fără alegere. Trebuie lăsați să citească tot ce le cade în mână. Cu cât
vor citi mai mult, își vor selecta singuri lecturile. Țin minte
cum treceau unele cărți, Karl May sau Băieții din strada Pal,
din mână în mână pe sub bănci. Mă prefăceam că le confisc și pe urmă izbucneam în râs. Profesorul are rolul cel
mai important în atragerea elevilor spre lectură, mai ales
prefăcându-se părtaș cu ei la ceva nepermis. Știu că după
câțiva ani, elevii aceia au ajuns sa citească Procesul, Muntele
vrăjit sau Ulise. Lectura îi este absolut indispensabilă unui
scriitor în ziua de azi. Îmi veți răpunde „și internetul”. Sunt
de acord, dar peste ce versuri geniale dăm uneori în poezia
populară, făcută în gând de analfabeți? Probabil că nu
putem fi oameni dacă nu spunem ce simțim. Cititul îi este
indispensabil omului actual, dar mai ales scriitorului. Nu
există o zi în care să nu deschid o carte. Exercițiul zilnic al
cititului îmi menține creierul productiv. La pubertate, inspirația se hrănește din plin datorită febrilității simțurilor,
dar, de îndată ce acestea devin mai sedentare, impulsul
creator este preluat de cele mai multe ori de implicarea
mai complexă a creierului.
Ați cochetat cu ideea de a scrie carte sau poezie pentru copii?
Regret, asta e o întrebare la care nu pot să răspund. Am
un handicap: nu știu să vorbesc cu copiii până în 10 ani,
vorbesc cu ei cum vorbesc cu un om mare. Așa vorbesc și
cu câinii și văd că nu mă atacă. Poate că nu e un handicap,
e o calitate.
Știm că ați avut o perioadă din tinerețe în care ați predat.
Cum era profesoara Nora Iuga?

Cel mai mult îmi place să vorbesc despre cărțile citite, despre
filmele și piesele de teatru pe care le-am văzut. Uit uneori
numele autorilor sau ale personajelor, dar nu uit niciodată ideile sau situațiile care m-au surprins într-o carte.
Pe acelea mi le-am inclus pe loc în propria mea personalitate.
Acest proces e de fapt incomensurabilul merit al lecturilor
în formarea felului nostru de a fi în lume. Spuneam mai sus
că nu îmi pot schimba limbajul, indiferent cu cine aș vorbi. Singurul lucru care mi s-ar putea reproșa e faptul că
vorbesc cum scriu. Dar eu, de fapt, scriu cum vorbesc.
Atunci mă simt pe scenă; și poetul e un fel de actor, nu?
Poate că datorită ridicării barierei dintre scenă și public,
dintre catedră și clasă, am ajuns să mă tutuiesc cu elevii
mei. Mi se părea normal, eram și eu o fetiță de 22 de ani.
Mă răsfățau, îmi spuneau Lorchen. În fiecare duminică
plecam cu clasele mele în excursie, pe Păltiniș. Sau mergeam la cinema să vedem Hamlet, Tristan și Isolda sau
Legenda Nibelungilor. Sus pe munte jucam scene din Karl
May. Eu eram Winnetou pentru că aveam plete lungi negre,
Manny Kirschner, cel mai înalt și cel mai bun din clasă, era
Old Shatterhand. Prietenia noastră a ajuns atăt de strânsă
încât au început să-mi pună condiții: 30 de minute de predare, în care promiteau că mă vor urmări atent, fără să se
clintească, și vor fi cei mai conștiincioși elevi – pe nemți
poți să îi crezi! –, iar în sfertul de oră rămas, eu trebuia să
le povestesc un film, o piesă de teatru sau un roman. Am
bătul palma și în fiecare zi, în ultimul sfert de oră – uneori
renunțau și la recreație – ascultau ce spuneau cărțile prin
vocea mea. Au început să îmi ceară numele autorilor și titlurile cărților și în cele din urmă au început să citească
singuri.
Sunteți un om cu o personalitate originală și tânără. Care
este sursa acestui optimism?
Da, sunt complet atipică! Originalitatea e principala calitate
a artistului. Vedeți, mă repet. Dar mai sunt și optimistă, vitală, și uneori ridicolă, fără să îmi pese, fiindcă îmi place
să provoc. Care este sursa optimismului? Să nu-l consideri
pe Marele Creator nici bun și nici rău, fiindcă El nu are
noțiuni de etică, dar să nu-l consideri nici nebun și nici
mort. Aud tot mai mulți artiști sau gânditori, formatori de
opinie, afirmând că universul e absurd. Asta ar însemna că
și creierul nostru e absurd și noi nu vom putea comunica
în vecii vecilor cu universul. Cum să poți fi optimist, dacă
îmbrățișezi asemenea ipoteze? Cosmosul e o construcție
perfectă care nu se conduce nici după logică, nici după
morala noastră. De aceea el nu mă va decepționa niciodată și mă bucur că sunt creată după asemănarea lui fiindcă el e întreg în fiecare celulă a mea. Cum să nu mă bucur
și cum să nu cred că moartea e doar o călătorie, o mutare în alt spațiu ca și nașterea? Eternitatea e binele pe
care ni-l asigură mecanica perfectă a acestei construcții
totale. N-o să vă placă ce spun, fiindcă mie totul mi se pare
normal și necesar în momentele decisive și de aceea mă
adaptez. Progresul minții umane nu va atinge niciodată
o victorie absolută. De aceea nu sunt o răsculată, nu cred
în politică, nici în ciclicele răsturnări sociale. Mă adaptez.
Cred în natură. Mă bucur când beau a apă, când respir,
când mănânc un măr.
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comunitatea LITERA EDUCAȚIONAL
Litera Educațional, parte a Grupului Media Litera, publică și distribuie anual peste 100
de manuale și auxiliare școlare avizate de Ministerul Educației Naționale, precum și
opere din bibliografia școlară. Din anul 2017, Litera Educațional deține exclusivitate
pentru editarea de cărți educaționale Disney, sub imprintul Disney Educațional.
Editura Litera este permanent preocupată de calitatea materialelor
educaționale. Astfel, au fost încheiate parteneriate cu edituri
de prestigiu internațional în domeniul educației, precum:
Macmillan, National Geographic, Maison des Langues,
Giunti.

Clubul Profesorilor din România este o platformă online care oferă informații, suport și
consilere dascălilor din România. În plus, calitatea de membru le oferă acestora avantaje
importante:
reducere 40% la o gamă largă de cărți
comandate pe www.litera.ro
voucher în valoare de 100 lei pentru
achiziționarea de carte de pe www.litera.ro
biblioteca clasei (corp de mobilier și cărți),
în valoare de 500 lei
produse educaționale, în valoare de 600 lei
Urmăriți-ne pe
Clubul Profesorilor din România

Peste
20 000
de profesori
înscriși

Creștem cititori!
Clubul de carte Printre Litere este un
proiect dezvoltat la nivel național, începând cu anul 2016, și este destinat
elevilor de școală primară și gimnazială.
Prin acest club, Litera Educațional își
propune să cultive copiilor plăcerea și
obișnuința de a citi, cu sprijinul părinților,
al dascălilor și al altor personalități care
îi pot influența în acest sens. În fiecare
lună, în cadrul Clubului de carte Printre
litere, copiilor li se propun cărți menite
să îi atragă spre lectură.
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Peste
15 000
de elevi
membri

www.printrelitere.ro

Membrii Clubului de carte
Printre litere beneficiază GRATUIT
de numeroase materiale:
Catalogul clubului, cu apariție
lunară, conține informații, sfaturi,
descrierea amănunțită a cărților
propuse pentru lectură
Jurnalul de lectură, unde elevii
își pot nota impresii despre cartea
citită
Pașaport de cititor – unde profesorul notează cărțile cititite de
elevi
Insigne, cărți și alte obiecte oferite
cadou.

Un proiect isteț despre cărți și lectură!
„Micul librar” este un proiect realizat sub egida Clubului de carte
Printre Litere.
Elevi de școală primară sunt invitați să prezinte și să recomande cărți în librării, în fața unei audiențe alcătuite din
profesori, părinți și colegi de clasă. Scopul proiectului
este acela de a-i introduce pe copii într-un mediu cultural, pentru a conștientiza importanța și plăcerea cititului, dar și pentru a le dezvolta abilitățile de comunicare și de transmitere a unui mesaj comercial.
Desfașurată lunar, campania „Micul librar” a ajuns la
a IV-a ediție.

ÎNSCRIEȚI-VĂ!
Doriți să faceți parte din comunitatea Litera
Educațional (Clubul Profesorilor din România,
Clubul de lectură „Printre Litere”, „Micul librar”)?
Vă puteți înscrie prin e-mail la suport@litera.ro
sau prin telefon la 0752 548 372.
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Litera – marele câștigător al licitației
de manuale pentru clasa a V-a organizate
de Ministerul Educației Naționale!
15 manuale declarate câștigătoare!
Limba şi literatura română
Istorie
Geografie
Biologie
Informatică şi TIC

Limba modernă 1 – Limba engleză
Limba modernă 2 – Limba engleză
Limba modernă 2 – Limba franceză
Consiliere şi dezvoltare personală
Educație tehnologică şi aplicații practice

Educație muzicală
Educație socială
Educație fizică şi sport
Pregătire sportivă practică – Fotbal
Pregătire sportivă practică – Atletism

Etapele de alegere a manualelor
pentru clasa a V-a
Noile manuale în variantele tipărită și digitală se pot obține GRATUIT pentru
fiecare elev doar în baza alegerilor făcute de profesori!

1
2
3
4

Accesați site-ul www.manuale.edu.ro și selectați manualul pentru disciplina predată.

Consultați integral manualul propus,
deschideți aplicațiile multimedia interactive
de învățare apăsând pe iconițele indicate.
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Alegeți varianta de manual potrivită
stilului dumneavoastră de predare și
grupului de elevi pe care îl coordonați.

În ședința catedrei/ariei curriculare,
anunțați alegerea dumneavoastră pentru
consemnarea acesteia în procesul-verbal.

PREMIERĂ
pentru diriginți
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Procesul-verbal este avizat de către director
și se înregistrează la secretariatul unității de
învățământ în care s-a desfășurat procesul
de selecție a manualelor școlare.
Informaticianul sau secretara înregistrează
comenzile și le trimite către responsabilul
cu manualele școlare de la nivelul ISJ/ ISMB.
Manualele comandate ajung în școală și vor fi
distribuite fiecărui elev, pentru ca dumneavoastră să puteți folosi în fiecare oră atât suportul
tipărit, cât și varianta digitală a manualului.

manualul de Consiliere
și Dezvoltare Personală

Începând din anul școlar 2017–2018, veți putea preda la
orele de consiliere și dezvoltare personală folosind noile
manuale aprobate de Ministerul Educației Naționale. La
licitația pentru manualele de clasa a V-a, manualul de
Consiliere și dezvoltare personală editat de Litera a fost
declarat câștigător, cu punctaj mare la calitate.

