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Hoinar în Vestul României.  
Texte, cântece și jocuri pentru copii 

 

 

 

Departamentul de Științe ale Educației și specialiștii în științele educației de la 

Universitatea de Vest din Timișoara propun editarea unei serii de 4 volume cu titlul ”Hoinar în 

Vestul României”. Volumele sunt adresate copiilor de până la 5/6 ani (vol. I), între 6-10/11 ani 

(vol. II), între 11-14/15 ani (vol. III), respectiv un volum ce va fi destinat copiilor de toate vârstele, 

editat în mai multe limbi, pentru turiștii ce vor veni în 2023 să viziteze Timișoara, capitala culturală 

europeană, și vestul țării.  

Acest ultim volum va reuni cele mai speciale contribuții, care să ofere micilor cititori, 

părinților și bunicilor lor lecturi incitante despre locurile, locuitorii, simbolurile, legendele, 

personalitățile, oamenii de cultură și evenimentele din vestul României. Volumul IV va cuprinde 

și un capitol intitulat ”Poftiți de sărbători în Vestul țării”s, în care vom include texte ce ilustrează 

tradiții și obiceiuri specifice acestei zone geografice, reflectate în producții literare sau artistice.  

 

Valorificând conceptele de pedagogie a locului, de predare prin povești, cântece și jocuri, 

lansăm invitația tuturor profesorilor din județele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Arad să 

contribuie la aceste volume, ce vor vedea lumina tiparului la Editura Universității de Vest din 

Timișoara.  

Suntem siguri că în activitatea dumneavoastră didactică ați valorificat, creat sau adaptat în 

scop didactic tradiția și folclorul local sau regional, ați pus în valoare prin diferite materiale 

didactice istoria și geografia locului, bogățiile artistice, folclorice și ale mediului. 

 

Sunt invitați deopotrivă să contribuie cetățeni cu talent literar, care își au rădăcinile de 

generații în unul dintre aceste patru județe. Fie că doriți să aduceți la lumina tiparului povești, 

legende, ghicitori, fabule, basme, snoave, proverbe, zicători, cântece, jocuri ale locului, fie că doriți 

să transpuneți în text literar pentru copii figura unor personalități științifice, literare, artiști sau 

sportivi care au făcut cinste locurilor din vestul țării prin realizările lor, sau că doriți să evocați 

literar simboluri sau evenimente deosebite din acest colț de țară, pe înțelesul copiilor, contribuția 

dvs. este așteptată cu interes. Specialiștii în scriere creativă ai Universității de Vest vă vor ajuta ca 

textul dumneavoastră să fie cât mai atractiv.  

 

Ne propunem, deopotrivă, ca în aceste volume să oglindim pluralitatea etniilor care 

locuiesc în partea de vest a țării și a contribuțiilor lor, de-a lungul timpului, la dezvoltarea zonei.  
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Textele vor fi scrise în limba română literară, nu dialectală, și vor fi trimise pe adresa 

hoinar.v@e-uvt.ro, până în 31 ianuarie 2023, menționându-se: 

Titlu: 

Numele autorului/autorilor: (sau autor anonim/ autor popular; cules de...) 

Afilierea instituțională: 

Zona geografică prezentată literar-artistic (localitate, județ): 

Segment de vârstă: 

Textul poate fi însoțit de poze sau imagini grafice, după caz. 

Bibliografie (după caz): 

 

Pot fi trimise mai multe tipuri de texte sau contribuții.  

 

Împreună, putem oferi părinților, copiilor, profesorilor din acest colț de țară și nu numai 

resurse valoroase pentru a preda istorie, geografie, arte, științe, limbă și comunicare sau educație 

civică și socială. Contribuțiile din primele trei volume vor fi, mai ales pentru profesorii din 

grădinițe, școli primare, respectiv profesorii care predau educație socială la gimnaziu, dar sunt, 

deopotrivă, resurse atractive pentru copii și părinți.  

 

 

Pentru mai multe detalii legate de cele patru volume, vă stăm la dispoziție: Prof. univ. dr. 

Simona Sava, Lect. univ. dr. Cosmina Lungoci, respectiv Lect. univ. dr. Otilia Bersan (vol. I), 

Lect. univ. dr. Ramona Tutunaru (vol. II). Referenți științifici: Prof. univ. dr. Florea Avram, Lect. 

univ. dr. Nicolae Hurduzeu, Lect. univ. dr. Simona Adam, Dr. Radu Dimitrie, Dr. Ovidiu Bădescu, 

drd. Nicoleta Iacobescu, drd. Daniela Voinescu, drd. Daniel Milencovici. 

 

 

 

Director Departamentul de Științe ale Educației, 

Lect. univ. dr. Claudia Borca 
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