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OFERTĂ Schubz - Ora de Bandă Desenată 

 

Considerată cea de-a 9-a artă, Banda Desenată este o modalitate de comunicare prin text și 

imagine. Principiul benzii desenate poate fi aplicat în mod special la orele de desen, limba și 

literatura română, comunicare, istorie, geografie, biologie, educație ecologică, dezvoltare 

durabilă, educație civică. 

Aceste ore pot fi desfășurate în școli și licee, de la clasele a II-a până la clasele a XII-a. 

Pe parcursul orelor de bandă desenată, autorul Mihai Grăjdeanu îi va invita pe elevi 

în lumea benzilor desenate unde vor descoperi ce este o bandă desenată, cine a inventat această 

artă și care este prima bandă desenată din lume, urmată de o prezentarea a evoluției acesteia. 

Elevii vor învăța primii pași necesari în realizarea unei pagini de bandă desenată. De la schița 

în creion, la linia finală și culoare, participanții la ora de bandă desenată pot realiza mai multe 

genuri de benzi desenate prin îmbinarea cât mai corectă a desenului cu povestea (textul).  

Elevii vor exersa tehnicile clasice de creare a personajelor și diferitelor tipuri de cadre cât și 

noțiuni de perspectivă împreună cu câteva sfaturi despre cum se scrie un scenariu de benzi 

desenate. Pe lângă desenul în sine, elevii pot învăța să creeze povești și personaje care pot prinde 

viață in filme de lung metraj (metodă folosită la clasele mai mari). 

La finalul orei de bandă desenată, fiecare elev va realiza propria sa poveste sau revistă de 

benzi desenate! 

Toți elevii care participă la aceste ore vor primi în regim gratuit “Cartea mea de benzi 

desenate” – caiet de lucru.  

Ora de Bandă Desenată este din start binevenită la orele de desen, dar prin complexitatea și 

diversitatea sa, poate deveni o modalitate de predare în cadrul altor materii, ca exemplu: 

1. ORA DE LIMBA ROMÂNĂ / COMUNICARE 

Banda Desenată se studiază în școli la ora de Limba și literatura Română la capitolul TEXTUL 

MULTIMODAL sau TEXTUL SUPORT. Din acest an, textul multimodal / textul suport a 

devenit subiect de olimpiadă. La aceste ore, pe lângă lectura unor texte complexe, un accent 

important este pus pe interacțiunea dintre elevi și dezvoltarea imaginației. 



  

 

Autorul de benzi desenate Mihai Ionuț Grăjdeanu, coordonatorul acestor ore de benzi desenate, 

îi invită pe elevi la o activitate care urmărește familiarizarea lor cu un altfel de text, “textul 

suport” sau “textul multimodal”. 

Personajele din textele literare, prind contur prin intermediul unor benzi desenate iar sub 

coordonarea lui Mihai I. Grăjdeanu elevii sunt provocați să își folosească imaginația (fie prin 

desen, fie prin text – eseu, compunere) pentru a continua povestea oferindu-i și un titlu. O 

metodă interactivă de a studia la ora de limba română. 

În funcție de textele literare abordate, elevii pot participa, după orele de curs, la vizionarea unui 

film ce se poate proiecta la cinematograful Amza Pellea. Pot merge la filme precum: Enigma 

Otiliei, Amintiri din Copilărie, Păcală etc. 

 

2. ORA DE ISTORIE 

În cadrul orelor de bandă desenată cu subiect istoric, autorul de benzi desenate Mihai Ionuț 

Grăjdeanu, își propune să readucă în atenția elevilor momentele importante din istorie, 

legendele și personajele străvechi. Perioadele istorice abordate la orele de benzi desenate sunt 

structurate pe baza manualelor de istorie sau în funcție de cerințele profesorilor. Se pot aborda, 

separat, perioada antică, evul mediu și perioada contemporană a istoriei României. Fiecare 

conducător, dommitor în parte, poate fi subiectul unei ore de bandă desenată. La fel și 

principalele bătălii din istoria României, cele două războaie mondiale și toate evenimentele 

marcante ale evoluției acestui neam.  

Orele de benzi desenate cu subiect istoric au ca scop atragerea elevilor către muzee, cunoașterea 

monumentelor istorice, precum și încurajarea dezvoltării imaginației, creativității și talentului 

artistic.  

Ca exemplu:  

1. Tezaurul istoric al României precum și Columna lui Traian sunt o sursă generoasă de 

inspirație, motivele zoomorfe care se găsesc pe obiectele de cult sau de paradă, precum 

și ornamentele bijuteriilor din metal prețios vor deveni personaje fantastice din povestea 

creată de elevi prin intermediul benzilor desenate. 

2. Motivele de pe casele din Râșnov (motive dacice sau săsești) precum și detaliile cetății 

Râșnov (cavalerul, semnul celor 3 roze) pot fi subiecte de inspirație în poveștile de benzi 

desenate cu subiect istoric realizate de elevi. 

La finalul orei de bandă desenată, fiecare elev va realiza propria sa poveste sau revistă de 

benzi desenate! 

În plus, în cadrul acestor ore, se pot realiza modele din hârtie sau carton a diferitelor accesorii 

provenite de la uniformele, costumele, podoabele personajelor din istorie (exemplu: Coiful de 

la Coțofenești). 



În funcție de subiectul istoric abordat, elevii pot participa, după orele de curs, la vizionarea unui 

film ce se poate proiecta la cinematograful Amza Pellea. Pot merge la filme precum: Dacii, 

Columna, Burebista, Neamul Soimăreștilor, Tudor, Mihai Viteazul, Frații Jderi etc. 

 

Banda Desenată poate fi adaptată oricărei ore de studiu (mai puțin matematică, chimie și 

fizică) în funcție de programa școalară sau activitațile extrașcolare.   

Coordonatorii orelor de bandă desenată: 

Mihai Ionu Grajădeanu – autor de benzi desenate 

Mădălina Corina Diaconu – jurnalist 

 

NOTĂ 1: Pentru vizionarea de filme, este nevoie de o cerere în avans pentru a putea programa 

filmul. La film participă elevii care au avut în program orele de bandă desenată. Vizionarea 

filmului este ca o extensie a orei de bandă desenată și se poate finaliza cu o scurtă sesiune de 

intrebări și răspunsuri, sau concursuri de tipul Cine știe câștigă. 

NOTĂ 2: Pentru elevii din clasele pregătitoare și clasele a I-a, orele de bandă desenată se pot 

adapta într-un format mai simplu, pe înțelesul micilor elevi. 

NOTĂ 3: Schubz - Centrul de Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă pune la dispoziția 

profesorilor și elevilor reviste de benzi desenate care să vină în ajutorul și suportul acestor 

ore. 

 

 

 

 


