Sandina GROZA

DESPRE BUCURIA
(RE)DESCOPERITÃ A LECTURII
n ciuda nobleþei sale, statutul de cadru
didactic nu este unul tocmai confortabil,
mai ales în societatea zilelor noastre. Sigur,
aruncînd o privire în trecut, fie ea ºi fugarã, este
lesne de observat cã dintotdeauna profesia de
dascãl a avut de înfruntat obstacole mai mari sau
mai mici, începînd cu privaþiunile materiale din
sistemul de educaþie ºi sfîrºind cu înregimentarea
ideologicã, aºa cum s-a întîmplat pînã nu demult,
în epoca de tristã amintire a comunismului.
Astãzi însã, a educa este cu atît mai dificil, cu
cît democraþia fie este înþeleasã rãu, fie nu este
înþeleasã. Dupã cum se constatã în cotidianul imediat, pentru foarte mulþi încã aceasta se identificã
nu cu libertatea (acea libertate care numai ea poate
oferi fiinþei umane putinþa de a-ºi fi), ci doar cu o
sumã de libertãþi, care nu întîrzie sã se transforme
într-un veritabil atentat la libertatea celorlalþi sau
chiar la propria libertate.
Soluþia la o asemenea stare de fapt nu este una
miraculoasã ºi nici nu trebuie cãutatã în altã parte,
ci tot înlãuntrul actului de educaþie ºi aceasta ar
putea avea nume ca implicare, responsabilitate,
dedicare, pasiune, creativitate, perseverenþã…
Desigur cã se vor auzi imediat voci cum cã acestea sunt desuetudini într-o societate precum cea
actualã, în care banul a fost întronat zeul suprem
ºi în care, se ºtie, profesia de dascãl este departe
de a fi compatibilã cu conceptul de confort material. Acestor voci li se poate da un singur rãspuns,
anume cã, pentru cine nu are chemare, pentru cine
nu are vocaþia dãruirii, profesiunea de dascãl nu
este o opþiune.
Pentru profesorul de limba ºi literatura românã
dificultatea de a-ºi împlini menirea instructiveducativã este dublã, deoarece, pe lîngã efectele
determinate de contextul social actual (care pare
sã ignore proverbul „Ai carte, ai parte”), acesta
are de înlãturat un inamic redutabil: inapetenþa
tinerilor pentru lecturã. Dacã la acestea se adaugã
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ºi dependenþa de calculator, rezultatul nu poate fi
nicicum unul pozitiv.
Pentru a nu fi greºit înþeles prezentul mesaj,
trebuie fãcutã rãspicat afirmaþia cã nimeni nu
doreºte sã facã un proces de intenþie ordinatorului.
Ideea ce se doreºte a fi reliefatã este cã elevul nu
trebuie sã se îndepãrteze de carte, privitã atît în
sens material, cît ºi în sens spiritual, ºtiut fiind cã,
de la apariþia sa, cãrþii i-a revenit un rol fundamental în procesul lung ºi dificil al modelãrii fiinþei
umane.
Beneficiile lecturii nu pot fi echivalate de
nimic altceva, de aceea catedra de limba românã
din ºcoala noastrã, Colegiul Tehnic de Electronicã
ºi Telecomunicaþii Iaºi, a cãutat soluþii sã-i determine pe elevi sã se întoarcã iarãºi la carte ºi sã
(re)descopere plãcerea lecturii, în speranþa cã, în
timp, aceasta va deveni o deprindere care îi va
însoþi pe tot parcursul vieþii.
Astfel s-a conturat proiectul intitulat Recitindu-i pe marii clasici, proiect complex, ce se
adreseazã deopotrivã elevilor de gimnaziu ºi
elevilor aflaþi la început de liceu. Complexitatea
proiectului rezidã atît în forma de realizare (un
concurs desfãºurat pe trei secþiuni – Arta interpretãrii dramatice/Arta recitãrii, Creaþie plasticã
ºi Culturã generalã), cît ºi în obiectivele urmãrite.
Obiectivului principal amintit mai sus, respectiv
redescoperirea bucuriei lecturii, i se alãturã cultivarea aptitudinilor artistice, promovarea tinerelor
talente, implicarea elevilor în activitãþi care cultivã deschiderea cãtre creativitate, dezvoltarea
spiritului de competiþie, a competenþelor de
relaþionare ºi, nu în ultimul rînd, dinamizarea
interacþiunii dintre instituþii culturale, ºcoli, cadre
didactice, elevi ºi comunitate.
Încã de la început, proiectul s-a bucurat de
tutela competentã a Ateneului Popular Tãtãraºi,
iar din anul 2012, cînd a devenit judeþean, concursul se desfãºoarã în parteneriat ºi cu Inspectoratul
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ªcolar Judeþean Iaºi, fiind integrat în Calendarul proiectului, formatã din membrii catedrei de
judeþean al activitãþilor educative.
limba românã de la Colegiul Tehnic de
Pornit timid la prima ediþie (2011), desfãºurat Electronicã ºi Telecomunicaþii Iaºi, respectiv prodoar cu ºcoli partenere din municipiul Iaºi, la a fesorii Adina Maria Baibarac, Sandina Groza ºi
doua ediþie (2012) proiectul s-a dezvoltat atît ca Otilia Ursache, are bucuria ºi onoarea ca, începînd
arie de cuprindere, cît ºi ca numãr de parteneri, din acest an, sã semnaleze prezenþa în rîndul
reunind aproape o sutã de participanþi proveniþi partenerilor a Asociaþiunii ASTRA –
din mai multe ºcoli din judeþ ºi din municipiul Despãrþãmîntul „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi. Ne
Iaºi.
exprimãm pe aceastã cale vii ºi calde mulþumiri
Acest fapt este mai mult decît îmbucurãtor, cãtre conducerea despãrþãmîntului ieºean pentru
fiecare elev atras spre lumea infinitã ºi miracu- sprijinul acordat în realizarea ediþiei din acest an –
loasã a cãrþii putînd fi considerat un mic triumf în ediþie care s-a remarcat prin participarea a peste o
confruntarea cu tendinþa tot mai accentuatã a sutã de elevi ºi prin aprecierile pentru buna orgatinerei generaþii de astãzi de a refuza actul de lec- nizare. Mulþumim însã Asociaþiunii ASTRA –
turã.
Despãrþãmîntul „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi mai
Aflat în prezent la cea de-a treia ediþie, proiec- ales pentru generozitatea de a ne fi primit în marea
tul se bucurã de tot mai multã popularitate, în anul familie a românilor de pretutindeni, primire prin
2013 fiind cooptate în derularea acestuia ºapte care ne-a oferit un neaºteptat, dar binevenit prilej
ºcoli partenere situate în municipiu ºi în judeþ.
de a face cunoscut proiectul nostru educativ întrConceput astfel încît, anual, la fiecare ediþie, sã un spaþiu larg cuprinzãtor, dincolo mult de
aducã în atenþia participanþilor, într-o abordare graniþele judeþului.
interdisciplinarã, viaþa ºi opera unui scriitor
Pentru liceul nostru va fi o deosebitã bucurie
reprezentativ din perioada Marilor Clasici, în cele dacã ediþia urmãtoare a concursului ar deveni,
douã ediþii anterioare concursul a avut ca temã dintr-o plãcutã ºi folositoare zãbavã a cititului
viaþa ºi opera Poetului Naþional, Mihai Eminescu cãrþilor, vorba cronicarului, ºi un prilej de întîlnire
(2011) ºi, cum era firesc pentru anul 2012 – Anul între fraþi români!
Caragiale, viaþa ºi opera
marelui dramaturg.
Anul acesta i-a venit rîndul povestitorului humuleºtean sã fie recitit, nu doar
pentru cã numele sãu se identificã, de generaþii încoace,
cu tot ce are copilãria mai
vesel ºi mai nevinovat, ci
pentru totalitatea sa, întrucît,
aºa cum remarca G.
Cãlinescu în încheierea
monografiei Ion Creangã
(Viaþa ºi opera), scriitorul
moldovean „este o expresie
monumentalã a naturii
umane în ipostaza ei istoricã
ce se numeºte poporul
român, sau, mai simplu, e
poporul român însuºi, surprins într-un moment de Participanþii la lucrãrile Simpozionului Simpozionului internaþional „Românii din
afara graniþelor þãrii. Perspective culturale europene”, la biserica româneascã de la
genialã expansiune”.
Malainiþa
Echipa coordonatoare a
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