
PROIECT EDUCAȚIONAL 

Gânduri închise
în caligrame



Domeniul în care se încadrează proiectul:

Domeniul cultural-artistic, arte vizuale

Descrierea activității principale:

1. Etapa pe școală:

Elevii vor realiza pe planșe A4 caligrame pe teme din domeniile prezentate în

regulament. Lucrările elevilor vor respecta legătura dintre literatură şi geometrie.

Jurizarea se va face la nivelul fiecarei școli. Vor fi selectate câte 5 lucrări pentru

fiecare nivel de clasă. Acestea vor fi trimise către școala organizatoare și vor

participa la etapa județeană.

Perioada de desfășurare: până pe 20.04. 2023



2. Etapa județeană

- Juriul format din profesori de limba română, de matematică şi de educaţie

plastică va selecta lucrările pentru premiile I, II, III și mențiune. Toate lucrările

vor fi scanate şi vor fi arhivate pe un CD care va fi postat pe site-urile şcolilor

participante. Fiecare școală va primi un CD cu pps-ul și o broșură pentru

biblioteca școlii.

Perioada de desfășurare a concursului: 01. 03- 20. 04. 2023



Scopul proiectului:

Învăţarea unei tehnici de creaţie literară, CALIGRAMA, care

să dezvolte imaginaţia, creativitatea, dragostea pentru

matematică şi literatură.

Grupul țintă:

Elevii din clasele P-XII



 Caligrama este un poem în care dispoziția 

grafică în pagină formează un desen care are o 

legătură cu subiectul textului.

 „Întregul“ produs artistic („text-desen“) 

evidențiază că mesajul versului se reia din 

ordinea verbală, între anumite limite, cu ajutorul 

codului plastic. 

CE ESTE CALIGRAMA?



Cuvântul este derivat din limba greacă, 

cali- venind de la termenul grecesc kallos, 

care înseamnă „frumos“, iar gramma

însemnând „inscripție“.

ETIMOLOGIE



CUM SE REALIZEAZĂ?

 Într-o caligramă se corelează un cod 

poetic / verbal cu un cod plastic / 

nonverbal; imaginea plastică are calitatea 

de a fi „universal-accesibilă“, în vreme ce 

„imaginea poetică“ stă deschisă numai 

pentru cel ce cunoaște codul verbal, 

limba respectivă.

 Imaginea trebuie să fie însoțită de 

textul redactat separat.



DE BUNA PRACTICĂ
 Oferă posibilitatea  abordării 

integrate a unor informații.

 Favorizează înțelegerea unor 

concepte într-o manieră 

atractivă.

 Stimulează deprinderea de a 

lucra în echipă.

 Dezvoltă creativitatea și simțul 

artistic.



ALBU DANIELA  
DRUMUL SPRE MINE ÎNSĂMI , POEZIE DE DANIELA GREAVU, CLASA A VIII-

A A

Eu nu mă cunosc,
Vreau să știu cine sunt.
Tot eu stau în calea mea.
Vreau să călătoresc.
Să explorez,
Să mă cunosc pe mine însămi
Înainte să o facă altcineva
M-aș schimba 
Dac-aș ști 
Cum s-o fac,
Cum să fiu
Diferită de alții,
Dar la fel ca mine,
Cum am visat în toate nopțile,
În apusuri, în dimineți.
Când este greu,
Eu încerc să trec,
Iar acum, când am isprăvit,
Am să cresc.



CERCUL
Ce sunt eu?... 

Nu am laturi, nu am 

unghiuri

Sunt o simplă curbă 

închisă,

Frații mei au niște 

muguri

Eu sunt doar o mare 

eclipsă.

Cu razele din interior,

Îl orbesc din depărtare.

Ei rămân în exterior

Și discordia iar dispare.



CERCUL

Peste tot te întâlnesc,

Te afli pretutindeni

Și în spațiu și în noi,

Și în mine și în voi.

Tu ai formă de atomi

De celule și de sori.

Ești simbolul perfecțiunii

Cu o curbă infinită,

N-are început nici sfârșit

O, cercule infinit!



CALIGRAMĂ 

GHICITOARE

Galbenă e la culoare

Frumoasă e nevoie 

mare

Și se uită după soare 

Pe câmp ea este 

plantată

Care-i floarea căutată?



DRAGOSTE ȘI 
URĂ

Nimic nu mai are loc în viața ta,

Atunci când dragostea apare.

Însă totul se poate sulbera într-o secundă!

Chiar dacă sunt mic, 

Am și eu să zic două cuvințele

Așa de-ale mele...
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