
 
 

 
 

 
 

De ce caligrafia în ziua de astăzi ? 
 
Este  întrebarea pe care o auzim destul de des . Prezența accentuată a computerului nu 
ar trebui să ne oprească de la: a scrie ,de a desena ,de a face desene grafice . 

 Caligrafia este forma de expresie  ce face parte din natura noastră ,este un exercițiu 
 cu care am fost mai mult sau maipuțin familiarizați inca de când am  învățat să citim și 
să scriem.  

Haideti  să transformăm  această deprindere  în arta și să ne referim la ea ca o 
disciplină, ca un proces de învățare! 
Exercițiile pe care le vom face sunt utile în a educa gustul estetic ,răbdarea ,abilitatea 

de a folosi liniile pentru a  elabora decorațiuni  
Specialiştii spun că tot mai puţini oameni scriu de mâna. Iar asta duce la pierderea unei 
laturi importante a identităţii noastre. 

Scrisul fiecărei personae diferă în funcţie de starea pe care această o are atunci când 
aşterne cuvintele pe hârtie. 

De exemplu, dacă este înclinat spre stânga, ne poates pune că persoana respectivă nu 
s-a simţit tocmai bine. 

În schimb, există detalii care se repetă indiferent de starea pe care o avem. De exemplu, 

spaţiile largi, lăsate între cuvinte, ne spun că suntem o persoană independenţa şi că 
iubim libertatea. 

 Pe parcursul cursului vomexplora scrisul cursive în penițe flexibile. În primele ședințe 

ne familiarizăm cu instrumentele de lucru și parcurgem linia de bază în caligrafia 

modernă. La partea aplicativă îmbinăm exercițiile de scriere cu mandale și 
caligrame. Construim alfabetul în mod conștient pe baza elementelor grafice. După ce 

intrăm în grația scrisului de mână, facem si o monograma. 



 

Scrierea caligrafica este posibila cu un accesoriu de scris potrivit: 

Stilou caligrafic Herlitz  poate fi o optiune , fiind cel mai indicat pentru o scriere corecta, 
acesta putand fi folosit de copii si dupa terminarea cursului. 

Mai jos, linkul de unde pot fi achizitionate. 

https://www.officedirect.ro/rechizite-scolare/stilouri-cerneala/stilou-caligrafic-cu-3-
penite-herlitz-my.pen-style 

pentru copiii mai mari se pot achizitiona si penite impreuna cu o calimara de 

cerneala/tus 

https://www.profiart.ro/set-5-penite-toc-meyco-14002-5007.html 

un caiet tip I si un caiet patratele mari 

http://www.papetaria.ro/Caiete-scolare/Caiet-A5-patratele-mari-Pigna-
3440.html,magazinul Jumbo… 

Cursul se desfasoara o data pe saptamana, durata acestuia fiind de o ora. 

Pot participa copii cu varste intre 7 ani si 14 ani. 

Costul unui modul este de 100 lei si cuprinde 4 sedinte pe luna. 

Cursul este sustinut de doamna invatatoare Mariana Ungureanu, care in present este 
invatoare la Scoala Gimnaziala nr 54, clasa II.  

Doamna invatatoare are o vechime de 36 ani in invatamant sis pune: 

"Imi plac lucrurile ce necesita rabdare, imaginatie, Pentru mine caligrafia inseamna 

relaxare Scrisulc aligrafic este o provocare, este placerea de-a darui fumosul in toate 

formele lui. 

 Totul este posibil daca exista dragoste, daruire, rabdare si imaginatie" 
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