
 

    

Povestea viitorului 
Implementat de:  cons. școlar prof. Daroczi Andrei-Claudiu 

 
Scopul campaniei:  
Facilitarea acomodării școlarilor și părinților la specificul noului an școlar impus de contextul pandemic.  
 
Obiective: 
 - Să manifeste comportamente care susțin dezvoltarea creativității  și a comunicării; 
 
-  Să-și însușească modalități de gestionare a emoțiilor raportate la începerea anului școlar în contextul 
pandemic; 
 
 - Să identifice comportamente și rutine care cresc capacitatea de adaptare la noul mediu școlar; 
 
Grup țintă: școlari, cadre didactice, părinți.; 
 
Perioada: 7 septembrie - 30 septembrie 2020  
 
Descrierea activităţii: 
  Povestea se poate lectura  indoor sau outdoor. Elevii vor purta masca și vor păstra distanța recomandată.  



 
 

- Dragul meu, spuse mama, este timpul să mergi la culcare. Mâine vei avea o nouă zi lungă la 
şcoală. 

- Bine, bine, mamă...  Hai că merg... Ne vedem dimineaţă. 
David se duse la culcare cu gândul împrăştiat într-o mie de direcţii. Avea multe nelămuriri, mistere de 

rezolvat, aspiraţii şi nevoi specifice vârstei. Se puse în pat tulburat, dar spera să adoarmă rapid şi, astfel, somnul 
să-i prefacă întrebările  în praf de griji. 

 
 
 
  

                  
 
 
 
 

Nu trecu mult timp şi se văzu pe spatele unei păsări         

dubioase ce îl purta, parcă, spre noi orizonturi. Nu se simţi 
deloc în pericol, totul curgea în cea mai mare viteză... 

 
 

    

 

 

 
 



Dintr-o dată, ajunse la înălţimi ameţitoare. Se uită din spaţiu în jos şi văzu ceea ce părea a fi o plajă cu 

insule artificiale, extrem de populate.   

Oamenii se înghesuiau efectiv unii lângă alţii, aproape călcându-se în picioare pentru a-şi găsi locul potrivit cât 
mai aproape de apă. Ce peisaje! Ce culoare minunată are apa! 
 
 

Noaptea, străzile erau iluminate puternic şi lumea îşi făcea de cap. 
Mergeau la filme cu familia, la meciuri de fotbal sau, cei care erau însetaţi 
după cultură, frecventau teatrele.  

Ce lume liberă! Ce viaţă frumoasă! Oare, cine ne-a dat nouă toate 
aceste posibilităţi? Cine? 
 
 

   
 
 



Fără să fi observat, pasărea misterioasă trecu la un moment dat prin ceva ce părea a fi o oglindă gigantică 
ce ieşea dintr-un nor. Oamenii dispărură subit. Parcă era o planetă pustie. Într-un târziu, recunoscu plaja unde a 
fost vara trecută cu prietena lui. 

 

Dar acum nu era nimeni. Toate umbrelele erau pregătite, şezlongurile deschise şi totuşi... Unde erau 
oamenii? Mă uitasem să văd pe cineva. Nimeni şi nimic! Mă uitasem şi mai concentrat să observ vreun pericol 
iminent de care lumea încerca să evadeze. Tot nimic!  Simţea o ameninţare ce îl pândea de la spate, însă nu o 
puteam vedea.  Încă!  
   

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 Un înger învăluit într-o lumină puternică, ieşindu-i în faţă pe neaşteptate, îi dăduse o pereche 
de ochelari bizari, apoi dispăru în neant. Curios din fire, a decis să-i încerce. Minune! Putea să vadă 
cu ei ceea ce nu putea cu ochiul liber! Uite duşmanul nevăzut de care fugeau pământenii!   
 COVID-19! 
 

 



 

  

 Lumea fusese înghiţită de acest virus si nimic nu părea că-l poate opri! Oare prietena mea pe unde se 

ascundea? Cum aş putea să-i transmit ce simt pentru ea? Având posibilitatea să observe din spaţiu cum ploaia 

cădea mărunt spălând, uşor, marginile pământului, a decis să pună câteva gânduri de încurajare în arhivă pentru 

a i le înmâna ei la prima lor reîntâlnire… 

Cod negru de furtuni, plouă. 
Plouă cu gânduri, plouă negând. 

Mirosul neuronilor arzând 
spre tine mă poartă... plouă. 

 
Pe tine, Covid-ul nu calcă. 

Eşti tot mai frumoasă, mai coaptă, 
iar marea albastră te-aşteaptă... 

                                                                                  Covid-ul  pe tine  nu calcă. 

 
  



Pasărea îl duse în spinare mai aproape, tot mai aproape de plajă. Timpul nu mai era continuu, invizibil, ci îi 
putea vedea fibrele, măruntaiele ascunse. Câţiva oameni rebeli, care nu respectau indicaţiile autorităţilor, cărora 
nu le era frică de puterea virusului, ieşiseră pe plajă. Moartea Covid-19 le luă mirosul cărnos... râncezit... 
meditând, aşteptând, gândind pe cine să... înhaţe.   
 

 

 

Găsise, în final, o cale de transmitere facilă iar apoi mii de victime făcu 

în doar câteva săptămâni. Întreaga activitate umană fusese devastată, iar, 

în cele din urmă, blocată prin izolare la domiciliu. Ce dezastru de nivel 

planetar! 

 

 

 

 



 

  Omenirea, peste noapte, a fost obligată să-şi regândească întreaga activitate. Având ca prin minune 
puterea de a vedea şi înţelege lucrurile şi fenomenele în esenţa lor, putea să intuiască cât de în urmă, cât de 
dezadaptată era lumea modernă.  Dacă oamenii nu se îşi vor schimba mentalitatea egocentristă, meschină şi nu 
vor începe să gândeacă la comun, va fi pierdută în câţiva ani. 
 
 Viitorul va arăta total diferit. Copiii voştri nu vor mai recunoaşte trecutul... vremurile ce vin vor fi tulburi, 
dominate de tehnologie, în care bolile, muncă, şcoala, sportul şi multe altele se vor face direct de acasă... din pat 
sau nu se vor mai face niciodată... 
  
 Datorită încălzirii globale, multe oraşe vor fi îngrope sub apă... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Călătoria convenţională va fi înlocuită de maşini zburătoare având forme ciudate... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 

 

 
...în curând se va zbura în spaţiu, într-o simplă plimbare înainte de cină... 

 

 



 

...gadgeturile vor fi extrem de avansate, iar cine nu se va lăsa imprimat de unul, va fi dezavantajat  la 

muncă sau în afara ei... 

 

...domenii în care forţa fizică şi intelectuală primează vor fi modificate ADN de către tehnologia mereu în 

expansiune... 

 

 

 

 

 



 

Ce se va alege, oare, de prietena lui dragă? Rupându-şi pentru câteva momente din viziunea asupra 

viitorului straniu, o zărea zăcând grav bolnavă pe patul unui spital. Fusese în cele din urmă infectată de la cei 

care, fără voia lor, au transmis virusul mai departe... după chinuri greu de imaginat, îi returnase suflarea 

Creatorului... iar el, deşi se zbătea în starea lui, nu putea interveni asupra ei... 

  

Dacă mai reuşea să trăiască câtva timp, i se puteau 

imprima ţesuturile care erau grav afectate. Tehnologia viitorului 

promite imprimata de ţesuturi vii... De ce întârzie să apară? 

Acum ar fi fost în viaţă în braţele mele! 

 

 
 

 Inima îi era tare îndurerată... de ce nu a putut să o salveze? La ce l-au ajutat ochelarii cu superputeri 
primiţi? Amintirea ei va dăinui mereu în sufletul lui îndoliat... 
   

Cod negru de lacrimi amare. 
Plouă cu gânduri, plouă negând, 

în ce mă transform evoluând? 
Negru cod de lacrimi amare... 

 
Din vârful unui munte de lacrimi, 

dau numele tău stelei mele. 
Furată eşti pentru mine de Moarte 

din vârful unei inimi din lacrimi. 



 

Cum va arăta şcoala peste treizeci de ani? Un singur  lucru e cert. Tehnologia viitorului va face inutilă 
învăţarea limbilor străine. Oamenii vor fi dotaţi cu aparate inteligente care vor traduce în orice limbă se va vorbi 
pe Pământ. Oricând şi oriunde, cu un singur click distanţă...  

  
Oare, moda viitorul va obliga producătorii mondiali să imprime exclusiv formule matematice pe tricouri, 

bluze sau chiar... rochii de mireasă... în detrimentul imaginilor viu colorate? Se va extinde, oare, şi la decorul 
caselor…?  

 
Cum se vor naşte copiii viitorului? Vor avea ei aptitudini înmagazinate genetic ce vor trebui să fie activate 

cu un cod de bare la atingerea unei anumite vârste? Va mai exista copilărie sau se va trece direct la etapa de 
adult?  

Va mai exista iubirea naturală sau se va mecaniza şi ea? Gânduri-rânduri îl copleşiră... 
 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

DAVID! David! Trezeşte-te! Nu auzi că te strig! Vei întârzia la şcoală! spuse mama lui panicată. 
Să fi avut un vis simbolic?... un vis aleator?... se gândea el tulburat de pierderea prietenei şi nu neapărat de 
viziunea obscură a viitorului ce îi bătea la uşă...  
 
 
 

...dar asta TU, cititorule, trebuie să decizi... 
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