
            În acest an, Şcoala altfel a oferit elevilor din clasa a VII-a A ocazia de a se implica şi în activitatea 

Atelier de lectură şi scriere. Ei au avut posibilitatea să se organizeze în grupe sau în perechi, să-şi 

împărtăşească impresiile de lectură, liber, având la dispoziţie cărţile citite pe parcursul acestui an şcolar, 

reprezentând lectura suplimentară. (Utilizarea noţiunilor de teorie literară nu a fost obligatorie!) După 

discuţii, fiecare grupă a ales cartea care va fi prezentată altfel decât prin cuvinte- O carte într-o machetă 

sau Povestea personajului meu drag. Un criteriu de bază, stabilit de elevi, pentru constituirea grupelor  a 

fost lectura aceleiaşi cărţi de către toţi membrii grupei. 

          Astfel, patru grupe de elevi au decis să realizeze macheta următoarelor cărţi: Fantoma Aniei de 

Vera Brosgol ( roman grafic), Inimă de samurai de Margi Preus – două grupe, Robinson Crusoe de Daniel 

Defoe. Romanul  Pilotând în ploaie. Viaţa mea de căţel de Garth Stein a fost ales de patru băieţi, care au 

lucrat în perechi, una punând în evidenţă viaţa căţelului, iar cealaltă pe a pilotului, prin citate 

semnificative.  Două dintre eleve au ales să realizeze, cu ajutorul profesoarei de limba română, o 

poveste digitală pe baza romanului Fata din tren de Paula Hawkins. 

            Activitatea a  îmbinat tehnici de lucru diferite, materiale diverse, inclusiv reciclabile, veselie, 

creativitate, originalitate, spiritul de echipă şi …lectura altfel!       

 

 

Ionela, Ioana, Iulia, Nicola şi Inimă de samurai 

 



 

Iulia G. Iulia L., Florina, Sorin alături de Fantoma Aniei 

 

Irena,  Denisa şi Fata din tren 



 

Andrei şi Virgil alături de căţelul din Pilotând în ploaie. Viaţa mea de căţel 

  

 Bogdan şi Sebi construind garajul … Pilotând în ploaie. Viaţa mea de căţel 

 



   Stelian, Sebi H.I. şi alţii au construit America din Inimă de samurai 

 

Mihai, Sebi N., Laurenţiu, Paul, Alex şi insula lui Robinson Crusoe 
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