Fascinația unui proiect
În urmă cu aproape un an, în
aprilie
2014,
Colegiul
National „Dimitrie Cantemir”
a depus în cadrul campaniei
"Lăsați-mă
să
învăț"
al
Fundației „Mereu Aproape” un
proiect deosebit, care a
bucurat atât cadrele didactice
dar și pe elevii acestui
colegiu.
Este
vorba
de
proiectul „Lectura între utopie
și fascinație”, care ulterior sa regăsit printre câștigătorii Programului de granturi de carte Books 4
Youth 2 al Fundației „Mereu Aproape”. Coordonatoarea acestui proiect a
fost profesoara Alina Cosma, fundația menționată dăruind Bibliotecii
Școlare "Marin Sorescu" de la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” un
număr de 1000 de volume din opera marilor scriitori ai literaturii romane
(Mihail Sadoveanu, Mihai Eminescu, I.L. Caragiale, Tudor Arghezi, Nichita
Stănescu, Liviu Rebreanu, Vasile Voiculescu, Marin Sorescu, Vasile
Alecsandri si alții). În cadrul Proiectului «Lectura intre utopie si
fascinație» s-au desfășurat si doua concursuri, un concurs foarte
interesant s-a numit «Repere ale literaturii romane». La acest concurs au
participat un număr de 22 de elevi de la Colegiul National «Dimitrie
Cantemir» si de la Colegiul Tehnic «Gheorghe Asachi». Premiul I a fost
obținut, cu media 9.70 de Ștefania Marișca, premiul II a revenit elevei
Anamaria Pavăl (cu media 9.40 - ambele eleve fiind de la Colegiul
National «Dimitrie Cantemir» iar cu premiul III a fost evidențiat Adrian
Vasile Lăzărescu, de la Colegiul Tehnic «Gheorghe Asachi». Au fost
răsplătiți cu cate o mențiune elevii Ana Maria Predoiu, Madalina Udrea,
Petronela Moraru, Andreea Melinte (de la Colegiul National «Dimitrie
Cantemir»), Catalina Leustean si Roxana Ciorteanu, de la Colegiul Tehnic
«Gheorghe Asachi». Un alt concurs, numit «Literatura in imagini» (in care
s-au realizat desene, semne de carte, afișe), s-a bucurat de implicarea a
52 de elevi atât de la clasele de gimnaziu, cat si de la cele de liceu.
Scopul principal al concursului a fost promovarea lecturii in randul
tinerilor iar tot ceea ce s-a realizat a fost expus la Biblioteca Municipala

«Radu
Rosetti»
(Filiala
Cosânzeana), pe tot parcursul
lunii
decembrie.
Au
fost
premiați
următorii
elevi:
Sabina Ioana Burla , Iulia
Georgiana
Miron,Anastasia
Zgabei (premiul I), Maria
Bianca Filip, Vasile Andrei
Aron (premiul II) si Bianca
Ionescu - premiul III. Au
obținut mențiuni elevii Ana
Maria Avram, Andrei Grigore,
Paula Covaciu, Ioana Bianca
Alexe, Teodora Breahna si
Andrei".
Menționam
ca
premierea
câștigătorilor
acestor
concursuri a avut loc in ziua
de 30 ianuarie la Biblioteca
"Marin Sorescu" a Colegiului
National "Dimitrie Cantemir"
in prezenta profesorilor Costin Dobrota (director adjunct al acestui
colegiu), Alina Cosma, Elena Adina Mitroiu si a bibliotecarei Veronica
Boros. Toți participanții au primit diplome iar elevii care au obținut premii
si mențiuni s-au bucurat de cărți oferite de Fundația "Mereu Aproape".
Este de remarcat faptul ca Proiectul "Lectura intre utopia si fascinatie" a
incurajat asimilarea de noi cunoștințe, creșterea numărului de elevi care
citesc operele reprezentative ale literaturii romane dar si motivarea
elevilor care au obtinut rezultate deosebite la concursurile desfășurate.
Sunt acestea "mici farame" ale straduintelor depuse pentru ca elevii sa se
bucure de o educatie de tip european, oferindu-li-se posibilitatea
dezvoltarii creativitatii si de a atinge nivelul maxim de performanta.

