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√ Timp: 1 an școlar (2018-2019)
Proiectul a fost conceput spre a se desfășura pe parcursul mai multor ani școlari, anul raportat în
acest portofoliu fiind primul an de implementare.
√ Scop: promovarea lecturii în colegiu, folosind internetul
Proiectul și activitățile din proiect au fost promovate prin intermediul platformei de socializare
Facebook, unde a fost creată o pagină specială: https://www.facebook.com/ConferințeAlecsandri-2017904188231559/
Pagina a primit, de-a lungul timpului, 174 de aprecieri și a fost vizibilă tuturor elevilor din colegiu,
deoarece echipa de proiect și elevii implicați au importat postările pentru a le populariza.
Această pagină cuprinde imagini și înregistrări video cu momente din activitățile desfășurate.
Septembrie, 2018
→ Ideea: acestui proiect s-a născut la Cluj, în pauzele dintre activitățile Lecturiadei
elevilor – ediția a IX-a, în serile și în diminețile petrecute împreună, când discutam impresiile de
peste zi și constatam că aerul sărbătoresc al lecturiadelor favorizează învățarea. Ne-a plăcut atât
de mult modul în care se desfășoară aceste celebrări ale lecturii, încât ne-am decis să încercăm să
le adaptăm nevoilor și posibilităților noastre.
Conversațiile noastre care însoțeau cafelele din zori erau de fapt împărțite între discutarea
ultimelor evenimente la care am participat și împărtășirea impresiilor de lectură. Am observat
atunci că activitățile pe care le facem împreună nu se deschid foarte mult către epoca în care trăim
și că rămânem oarecum anacronici. Imediat s-a conturat ideea că, în cercuri, va trebui să mergem
dincolo de manual nu doar prin conținut, dar mai ales ca moment de timp – să încercăm să ne
apropiem cât mai mult de timpurile pe care le trăim.
Aceste două obsesii ale timpului împreună – sărbătoare și prezent – au constituit bazele
proiectului pentru anul școlar care tocmai începea. Am notat într-o agendă fiecare idee care ne
venea, trecând pe pagini separate activitățile și modul lor de organizare, posibili invitați, teme
vizate, resursele materiale și financiare implicate. Foarte repede, lucrurile au prins contur, așa că
nu ne-a mai rămas decât să găsim un titlu care să spună aproape tot din ce își propune acest
proiect – iar descoperirea titlului a fost cea mai îndelungată și negociată etapă din faza de
proiectare. În cele din urmă, toate am fost de acord ca proiectul nostru să se numească AZI –
Algoritmii Zidirilor Identitare, deoarece acest titlu vorbește despre spectralitate și recompunere, amintind impactul științei dominant în contemporaneitatea cu fața către viitor, în

timp ce actul de a zidi propune tot trecutul ce nu se poate disocia din ființa umană, cei doi termeni
articulând o perspectivă unică asupra identității noastre prezente.

Octombrie, 2018
Imediat ce proiectul s-a închegat și a prins consistență, în tot timpul rămas, inclusiv pe
drumul de întoarcere de la Cluj, nu a lipsit aproape în niciun moment din discuțiile noastre, așa
încât ne era chiar foarte clar ce avem de făcut – privind lucrurile retrospectiv, putem afirma că
am păstrat majoritatea aspectelor planificate atunci.
→ Formarea echipei și stabilirea sarcinilor au fost etapele de care ne-am ocupat când
ne-am întors acasă, de la Cluj. Au fost purtate discuții cu
colegii profesori din întreaga catedră de Limba și literatura
română din colegiu, în speranța că aceștia vor dori să
participe în proiect – ceea ce, din păcate, nu s-a întâmplat.
Așa că s-a pornit la drum cu aceeași echipă care a și inițiat
proiectul: prof. Ramona Jitaru și Ramona Mocanu și elevele
Theodora Ladaru și Ștefana Arbănaș, ambele în clasa a XI-a
la colegiul nostru. Pe parcurs, echipa s-a lărgit, căci mai
mulți elevi au preluat sarcini punctuale trasate de profesori,
pe care le-au dus la bun sfârșit.
Acum a fost creată pagina de Facebook prin
intermediul căreia am dorit să ne promovăm și să
comunicăm cu elevii din colegiu, s-au purtat discuții cu cei
pe care doream să îi avem ca invitați în cadrul activităților
din proiect, s-a pus la punct structura fiecărei conferințe.
Sanda Ilieș, din clasa a XI-a, și-a asumat sarcina de a
concepe materialele vizuale care să fie postate pe pagina de
Facebook.

Ștefana Arbănaș a desenat sigla proiectului,
folosind programele de design ale calculatorului, iar
decizia, încă de la început, a fost ca aceasta să apară pe
orice produs al proiectului, începând cu pagina de
comunicare de pe platforma de socializare și terminând
cu mapele sau caietele de lucru care urmau să fie gândite
pentru fiecare întâlnire.
Am împărțit apoi „bilete de călătorie” prin care
am invitat elevii să ni se alăture.

→ Identificarea nevoilor: a fost realizată prin discuțiile purtate încă din primul moment,
atât prin împărtășirea constatărilor de la catedră, cât și prin discutarea experienței de licean pus
să aleagă o cale de urmat pentru învățământul universitar. A reieșit foarte clar că profesorii și
elevii resimt ca pe un handicap faptul că informația din programă se oprește cu decenii în urmă,
ceea ce face ca noile concepte să fie practic inoperabile, pentru profesori, și necunoscute, pentru
elevi. Mai mult, elevii trebuie să își contureze un viitor, să se proiecteze pe ei înșiși de-a lungul
întregii lor vieți active, fără să aibă habar despre cum arată lumea în acest moment, ci folosinduse doar de noțiuni care acum sunt depășite sau inoperabile. Literatura română, de exemplu, se
oprește la romanul optzecist, lăsând neacoperită o plajă foarte mare și variată a experiențelor
culturale ulterioare, iar omul despre care vorbește există doar în câteva constante general-umane,
văduvit de contextul actual.
√ De aceea, am stabilit ca prioritate zero să abordăm teme ale prezentului, circumscrise
viziunii asupra omului postuman.
Totodată, elevii au recunoscut că nu le este limpede care sunt meseriile pe care le pot urma,
cu excepția celor pe care societatea le consideră acum drept rentabile financiar și, deci, le
recomandă drept singulare. Dacă ne uităm prin aceste lentile, suntem tentați să dăm la o parte o
serie foarte largă de discipline școlare, care par să fie „de umplutură” și total neadecvate
demersului formării profesionale.
√ Aceasta a fost fixată drept a doua nevoie: de a vedea pe viu specialiști împliniți în ramura
aleasă și despre care societatea nu vorbește.
√ La aceste nevoi ale elevilor s-au adăugat și dorințele profesorilor, în special nevoia de ași expune discipolii la discursuri și comportamente publice diverse, de o înaltă conduită.

→ Stabilirea obiectivelor: a ținut cont de nevoile pe care le-am identificat. Prin
urmare, ne-am propus ca, la finalul primului an de proiect:
√ să ne familiarizăm cu termeni din discursul filosofic actual;
√ să deprindem abilități de lucru cu textul eseistic;
√ să dobândim abilități de interpretare transdisciplinară a unor texte;
√ să concepem și să susținem un discurs public;
√ să ne formăm un comportament specific întrunirilor academice;
√ să ne promovăm munca prin canalele media.
Noiembrie, 2018
→ Planificarea activităților: s-a făcut astfel încât să acopere întregul an școlar și să
cuprindă atât o parte de documentare, cât și o parte față în față.
Ne-am propus ca într-un an școlar să organizăm două conferințe special dedicate elevilor,
câte una pentru fiecare semestru. Încă de la început am anunțat tematica pentru fiecare
conferință, iar la începutul fiecărui semestru a fost anunțată bibliografia, astfel încât oricine dorea
să participe o putea face.

Tema: portretul omului
de mâine

Conferința I:

Aria: filosofie &
eseistică

Desfășurare: 19
ianuarie 2019

Yuval Noah Harari, „Homo Deus”
Yuval Noah Harari, „Sapiens.
Mică istorie a umanității”
Yuval Noah Harari, „21 de lecții
pentru secolul 21”
Giorgio Agamben, „Deschisul.
Omul și animalul”
Mario Vargas Llosa, „Civilizația
spectacolului”
Pierre Manent, „Cum de putem
trăi împreună”
Konrad Lorenz, „Cele 8 păcate
capitale ale omenirii civilizate”
Rosi Braidotti, „Postumanul”

Tema: omul și creierul

Conferința II:

Aria: neuroștiințe &
literatură
Desfășurare: 25 mai 2019

Vasile Voiculescu,
„Lobocoagularea prefrontală”
David Eagleman,
„Incognito. Viețile secrete ale
creierului”

→ Armonizarea viziunii: Deși în acest moment tema Lecturiadei elevilor pentru ediția
a X-a nu era cunoscută încă și nu știam dacă proiectul nostru va fi unul potrivit pentru a participa
la această competiție, am decis să organizăm activitățile așa cum au fost ele proiectate, lăsând
posibilitatea de a opera mici corecții, pentru a ne încadra în temă, sau chiar fiind dispuși să
gândim un al doilea proiect special pentru participarea noastră la Cluj. S-a dovedit însă că am avut
o oarecare intuiție, pentru că în noiembrie a fost anunțată tema: „Istoria unui posibil viitor. Dapoi cum să nu fie, dacă este”.
√ Dacă tema aleasă de noi s-a circumscris tematicii Lecturiadei, regulamentul pentru acest
an ne-a cerut, în plus, să intensificăm comunicarea prin rețelele de internet.

→ Scrierea și avizarea proiectului: pentru a ne asigura că ne adresăm unui număr
cât mai mare de elevi, ideea noastră s-a transformat într-un proiect care a fost avizat atât la nivelul
unității de învățământ, cât și la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bacău.
→ Prezentarea activităților din proiect:

CONFERINȚA I
√ Perioada de desfășurare: octombrie 2018 – ianuarie 2019
√ Public-țintă: elevii claselor a IX-a – a XI-a ai colegiului și din alte colegii din municipiu;
Prima etapă a proiectului a presupus o fază de documentare, pentru care elevii au primit
bibliografia și, la solicitarea lor, cărțile necesare. După ce textele alese au fost parcurse, au fost
purtate discuții prin care s-au lămurit aspectele neînțelese. De asemenea, tema a fost urmărită și
dincolo de titlurile propuse, căci diverse noțiuni au solicitat informații în plus pentru ca elevii să

își poată alcătui o schemă mentală. Așa s-a întâmplat în cazul roboților Sofia și Bina 48, a
șoarecelui-avatar și a altor chestiuni pe care le discută Braidotti în cartea citată. Pentru a înțelege
mult mai bine la ce se referă eseista, elevii au accesat diverse reviste științifice, mai ales de limbă
engleză, de unde au cules informațiile necesare în actul de comprehensiune.

Decembrie, 2018
Ulterior, fiecare elev doritor s-a înscris cu o lucrare pe care să o prezinte în conferință și a
scris un text care să se preteze prezentării orale. Profesorii coordonatori au citit fiecare text și leau propus elevilor corecturi, acolo unde a fost cazul.
Temele alese de elevi:
Δ Theodora Ladaru (clasa a XI-a): „Omul și animalul” sau despre o nouă specie umană.
O concepție a lui Giorgio Agamben
Δ Alina Orbeanu (clasa a XI-a): Omul însingurat prin domiciliu. Konrad Lorenz și
suprapopularea
Δ Nicoleta Santu (clasa a XI-a): Suprapopularea, o temă a prezentului. O apropiere de
Konrad Lorenz
Δ Ilaria Bisoc (clasa a XI-a): Sfărâmarea tradiției. Copii și părinți
Δ Cosmin Hurmuzachi (clasa a XI-a): Binele cu forța. Studiu pe romanul „Portocala
mecanică”, de Anthony Burgess
Δ Marius Rotaru (clasa a XI-a): Viitorul la o întindere de braț
Δ Alexandra Marian (clasa a XI-a): Piața muncii. Yuval Noah Harari, despre inutilitatea
omului
Δ Ștefan Voinilă (clasa a XI-a): Despre Sofia
Δ Denisa Senteș (clasa a XI-a): Bina 48
Δ Rareș Obreja (clasa a XI-a): Șoarecele-avatar. Noua seducție a nemuririi
Δ Anda Ciohodaru (clasa a XI-a): Pledoarie pentru cultura umanității. Mario Vargas
Llosa, în „Civilizația spectacolului”
Pentru că lectura eseistică selectată pentru această primă activitate din cadrul proiectului
propunea un om al imediatului, pe care elevii l-au cunoscut mai ales prin produsele
cinematografice de tipul științifico-fantastic, dar despre care eram convinși că încă nu se
întrezărește, s-a ridicat întrebarea asupra originilor tuturor transformărilor. Așa că ne-am întors
către marile evenimente ale istoriei recente, care l-au zguduit pe om într-așa o măsură, încât și-a
pierdut cu desăvârșire încrederea în sine și în omenire. Am alcătuit, deci, o nouă listă de lecturi,
vizând de această dată comunismul – rezistența anticomunistă din diaspora și din munți și

Fenomenul Pitești. Elevii au cerut să se înscrie cu comunicări pe această temă, pentru a
contextualiza tematica propusă pentru prima conferință. Și-au ales comunicări:
Δ Ancuța Gheorghiță (clasa a XI-a): Fețe ale exilului
Δ Alin Gheorghiu (clasa a XI-a): Personalități ale exilului românesc
Δ Raluca Balaban (clasa a XI-a): Fenomenul Pitești
Δ Amalia Georgiana Păduraru (clasa a XI-a): Elisabeta Rizea din Nucșoara și rezistența
anticomunistă
Δ Andreea Agache (clasa a X-a): Rezistența anticomunistă
Δ Vlad Dumitru (clasa a IX-a): Vasile Stoica – o victimă a represiunii comuniste
Δ Andrei Popa (clasa a XI-a): Paul Goma și Charta 77
Pentru a dezbate aceste idei, le-am invitat să susțină conferințe în plen pe dr. Viorella
Manolache, cercetător științific II la Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C.
Brătianu” al Academiei Române, București, și pe conf. univ. dr. Monica Pătruț, de la Universitatea
„Vasile Alecsandri” Bacău.

19 ianuarie, 2019
După ce s-a finalizat documentarea, la sfârșitul primului semestru din anul școlar 20182019 a avut loc întâlnirea propriu-zisă la care au participat mai mulți elevi și profesori din colegiu.
Lucrările conferinței au fost deschise de dr. Viorella Manolache, care le-a vorbit elevilor
despre biopolitică și postumanism, dar și despre ce presupune preocuparea de sine, din
perspectiva filosofilor, în special a lui Michel Foucault. Pentru a se face înțeleasă cât mai bine, dr.
Viorella Manolache a apelat la comparații precum cea dintre Foucault și Iron Man.

A urmat momentul prezentărilor susținute de elevi:

Deși obiectivul stabilit de la început a fost acela de a ne forma deprinderile necesare pentru
a vorbi în fața unui auditoriu, o rezultantă a fost și cea referitoare la conduita ascultării active a
unor astfel de comunicări. Elevii au fost, pe rând, oratori și auditori.

La finalul întâlnirii, elevii au discutat cu dr. Monica Pătruț, lector la Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău, despre fenomenul fake news și despre impactul pe care îl are manipularea
informațiilor în societatea internațională a zilelor noastre. Pentru a marca proporțiile acestui
fenomen, dr. Monica Pătruț le-a prezentat elevilor clădirea din Sankt Petersburg, cuprinzând 6
nivele și sute de angajați care supraveghează paginile de Facebook ale europenilor, cu scopul de a
purta discuții convenabile Rusiei.

√ Evaluarea proiectului s-a făcut în mai multe etape. Profesorul a făcut aprecieri de-a
lungul etapei de documentare, iar dr. Viorella Manolache a apreciat, la finalul prezentărilor
elevilor, fiecare intervenție a acestora.
Elevii au fost solicitați și să se autoevalueze și să identifice aspectele ce trebuie
îmbunătățite în viitor.
√ 5 dintre comunicările elevilor au fost publicate în nr. 2 al „Consilierului de lectură”, ceea
ce le-a sporit acestora încrederea în forțele proprii.

Februarie – Martie, 2019
Întâlnirea a fost un bun prilej pentru regândirea schemei de lectură suplimentară, elevii
solicitând profesorilor titluri noi de texte de tip eseu în care să se discute probleme de același tip
cu cele prezentate la întâlnire.
În acest sens, profesorul le-a prezentat elevilor textul lui Italo Calvino, „Lecții americane.
Șase propuneri pentru viitorul mileniu”, câteva dintre ideile acestui discurs pregătit de autor la
puțin timp înainte de moartea sa fiind ulterior încărcate și pe site-ul Lecturiadei elevilor, la
Secțiunea Cărți de top.
La aceeași secțiune au fost postate și alte scurte recenzii: Theodora Ladaru, „Cele trei fiice
ale Evei” de Elif Shafak; Andreea Jugariu, „Povestea slujitoarei” de Margaret Atwood (prezentare
scrisă și recenzie video) și „21 de lecții pentru secolul 21”, de Yuval Noah Harari; Delia Ștefan,
„Persepolis” de Majane Satrapi și „Fata cu palton albastru” de Monica Hesse; Anca Ghiugan,
„Fahrenheit 451” de Ray Bradbury; Ștefania Ciobanu, „1984” de George Orwell; Ramona Jitaru,
„Șefii”, de Mario Vargas Llosa și „Luminile și umbrele sufletului” de Petru Creția.

CONFERINȚA II
√ Perioada de desfășurare: aprilie – mai 2019
√ Public-țintă: elevii claselor a IX-a – a XI-a ai colegiului și din alte colegii din municipiu
mai, 2019
Pentru a doua întâlnire l-am avut ca invitat pe doctorul neurochirurg George Ungureanu,
de la Cluj, care a acceptat să le vorbească elevilor despre neuroștiințe și despre modul în care omul
s-a raportat, de-a lungul timpului, la intervențiile pe creier. De asemenea, doctorul a fost de acord
să citească împreună cu noi textul „Lobocoagularea prefrontală”, de Vasile Voiculescu.
Ca să se pregătească pentru întâlnirea cu doctorul neurochirurg, elevilor li s-a recomandat
cartea „Incognito. Viețile secrete ale creierului”, de David Eagleman, text actual ce ridică o
serioasă problemă pentru dezbaterea publică, problemă ce se regăsește și în textul literar propus
pentru această întâlnire. David Eagleman îi cere societății să își recunoască limitele în corectarea
comportamentelor criminale și să admită că cei ieșiți din sistemul penitenciar nu și-au schimbat
comportamentul. Mai mult, cercetătorul (considerat unul dintre oamenii geniali ai acestor
vremuri) ne atrage atenția asupra faptului că neuroștiințele vor „motiva” și elibera tot mai mulți
deținuți, căci vor arăta că vina lor este neuropsihică, și nu morală. Chiar dacă ipoteza lui Eagleman
este benefică pentru umanitate, ne rămâne, totuși, ideea centrală că mereu s-a avut măcar
bănuiala că societățile pot fi manipulate astfel. Iar în acest punct Eagleman și Voiculescu se
întâlnesc.
Tot pentru lectura privată a fost și textul lui Vasile Voiculescu și, de această dată, elevii nu
au fost ghidați de către profesori.
25 mai, 2019

În deschiderea întâlnirii, doctorul neurochirurg a susținut o prezentare generală a
neuroștiințelor și a creierului. Elevii au aflat date despre creier și rolul lui în viața umană,
vizionând un material power-point și răspunzând nenumăratelor întrebări bine ticluite de invitat,
întrebări care au implicat activ întregul auditoriu.
Conexiunea dintre conferința în
plen susținută de George Ungureanu și
textul lui Vasile Voiculescu s-a făcut prin
prezentarea cărții „O istorie culturală a
nebuniei” de Andrew Scull, ce s-a dorit un
context pentru modul în care omenirea a
văzut
comportamentele
considerate
indezirabile și și-a dorit constant să le
modifice. Teza sociologului britanic a fost
prezentată de Theodora Ladaru, eleva
alegând formatul PowerPoint pentru a
ilustra traseul percepției asupra nebuniei,
cu nenumărate exemple din arte, „de la
Biblie la Freud, de la casa de nebuni la
medicina modernă”. Ulterior acestei
activități,
Theodora
și-a
încărcat
materialul pe blogul Lecturiadei elevilor, la
secțiunea Cărți de top, recomandând
cartea
și
altor
elevi
(http://www.lecturiadaelevilor.anpro.ro/o-istorie-culturala-a-nebuniei-de-andrew-scull/ ).
Prezentarea Theodorei a deschis audiența către modul de ilustrare artistică a nebuniei.

După acest moment, s-a trecut la Atelierul de lectură, care a presupus câteva etape:
discutarea textului și decodificarea miezului dur al acestuia și decodificarea mesajului scriitorului.
Am început prin reactualizarea conținutului de idei, anunțându-i pe elevi că ne interesează să
stabilim împreună tema, dar și flexiunea ei: din ce perspectivă se discută un anumit aspect? În
timpul discuțiilor, profesorii și elevii au alcătuit o piramidă a nevoilor societății, în care am înscris,
după gradul de relevanță pentru text, hrana și munca, libertatea, autodeterminarea și
manifestarea individualității. După ce a fost reamintit conținutul, elevii au stabilit că tema
textului este „Societatea distopică în regimul totalitar românesc”. Tema a fost înscrisă pe un afiș
care imita o funie marinărească, iar profesorul le-a cerut elevilor să stabilească împreună o serie
de cuvinte-ancoră care susțin tema identificată.
Elevii au fost apoi împărțiți în grupe și fiecare grupă a avut ca sarcină să selecteze din
textul aflat la mapă cuvinte și structuri prin care să susținem statutul de cuvânt-ancoră. Grupele
au primit cartonașe sub formă de ancoră, pe care au notat termenii aleși (individualitate,
colectivitate, lobocoagulare prefrontală, Partidul celor 5 P, manipulare) și secvențe conform
sarcinii, prinzând apoi ancorele pe un panou, sub tema-funie.
După acest moment, profesorii au cerut elevilor să stabilească metafora centrală a textului,
iar discuțiile au conturat că structura „mugurii din inimă” este esențială în descoperirea mesajului
textului. Acest pas ne-a condus către următoarea discuție: care este raportul afectiv – rațional în
textul dat, ce ține de inimă și ce ține de creier într-o societate, răspunsurile elevilor fiind înscrise
pe o foaie de tip flipchart. Pornind de la aceste date, elevii au stabilit împreună cu profesorii și cu
invitatul că mesajul lui Voiculescu se referă la imposibilitatea de a elimina afectivul din oameni și
la nevoia societății de a se ține cont de trăirile ei lăuntrice.

√ Evaluarea proiectului s-a făcut „la cald”, la sfârșitul întâlnirii, prin discuțiile nonformale
purtate între elevi și invitatul nostru.
Ulterior, elevii au fost solicitați și să se evalueze și să identifice aspectele ce trebuie
îmbunătățite în viitor.
Pentru că doctorul George Ungureanu le-a produs elevilor o puternică impresie, dialogul
lui cu aceștia a continuat și după despărțirea fizică, deoarece elevii s-au inspirat din secțiunea
Scrisori pe e-mail și i-au scris acestuia scrisori prin care și-au arătat respectul.

Pentru a putea fi consultate de oricine dorește, câteva secvențe din întâlnirea cu George
Ungureanu au fost încărcate pe pagina de Facebook a proiectului.
Activitățile noastre au fost prezentate în presa locală și pe alte site-uri și în publicații:
√ „Conferințele elevilor la Colegiul Național «Vasile Alecsandri»”, în 22 ianuarie 2019, pe
https://www.desteptarea.ro/conferinta-elevilor-la-colegiul-national-vasilealecsandri/?fbclid=IwAR2jUW5GssX9AoB12wDAZ0QLKTQBBwmI2xISycYqKGPcXx4w_C1iGG9YMQ

√ „Perspective mito-științifice și literar-artistice despre creier”, în 28 mai 2019, pe
https://www.desteptarea.ro/perspective-mito-stiintifice-si-literar-artistice-despre-creier/
√ „Seria de conferințe Algoritmii Zidirilor Identitare”, pe www.ispri.ro
√ Revista „Perspective” – în publicare

-- ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ În cadrul proiectului au fost folosite mai multe modalități de exprimare a
mesajului prin intermediul calculatorului, la care s-a făcut referire în acest jurnal: afișe, sigle,
fluturași publicitari, filmare pentru recenzia de carte, secvențe filmate ale conferințelor. Aceste
instrumente de lucru pot fi consultate pe pagina de Facebook a proiectului și pe site-ul Lecturiadei
elevilor.
iunie, 2019
La finalul anului școlar și, implicit, al primului an de proiect, profesorii și elevii au discutat
despre oportunitatea menținerii formulei și pentru anii școlari următori, încercând să observe
care este utilitatea acestui tip de întâlniri. Este greu de afirmat că au fost împlinite hic et nunc
toate obiectivele asumate la început, însă categoric au fost făcuți pași mari în acest sens.
Comportamentul în întruniri academice și conținutul ideatic al unei epoci sunt aspecte care nu se
pot consuma într-o perioadă de școlarizare și impun exercițiul constant. Chiar dacă utilitatea
imediată nu poate fi intuită, elevii au căzut de acord că, pe termen lung, conferințele la care au
participat au valoare formativă.
Concluzia tuturor a fost că ne-a plăcut și că mai vrem astfel de discuții. De aceea, am schițat
câteva idei pentru anul care urmează. Ne gândim ca, pe viitor, să vorbim despre poezie și felul în
care ea pătrunde în viețile noastre, în special prin forma ei transdisciplinară, preluată și
readaptată prin muzică. Pentru o astfel de întâlnire, ne gândim să aducem în fața elevilor și a
profesorilor un nume cu notorietate – pe care, însă, nu îl vom dezvălui până când nu vom avea
certitudinea că va accepta invitația noastră.
Va urma

