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Programul activității

•

Primirea invitaților

•

Prezentarea

proiectului

”Erasmul

Plus”:

Experiență

europeană în webdesign și IT Networking - prof. Cășăriu
Angela, prof. Moroșan Cristina
•

Prezentare referat ”Lectura - instrument care dezvoltă
posibilitatea de comunicare între oameni” - bibl. Luchian
Mihaela

•

Atelier de creație - ”Întoarcerea la poezie” - elevi ai
colegiului; prof. Mertic Daniela Carmen, prof. Sprânceană
Anișoara, prof. Gabor Simona, bibl. Iacob Maria

•

”Vârstele poeziei” - prof. Eniu Lucia, prof. Berenghia Anca
Olguța

•

Concluzii (chestionar)

DE CE (MAI) CITIM POEZIE?
Poezia reprezintă pentru mine un balsam al sufletului. Pur și
simplu mă regăsesc în unele versuri. Ele mă împacă la nevoie, mă
pun pe gânduri sau mă fac să zâmbesc fără motiv. Poezia e fericire
curată, cuprinsă în câteva rânduri. (Elena Asofiei, clasa a VIII-a B)
O poezie citită în fiecare seară păstrează sensibilitatea
necesară omului pentru a iubi. (Ștefan Frăsilă, clasa a VIII-a B)
Poezia este singura bucurie care îți rămâne aproape, mereu.
În rest, orice persoană poate pleca din această lume, frumusețea
lucrurilor se ofilește, iar banii nu pot să cumpere totul. O poezie
poate fi citită și când ești fericit, și când ești abandonat, sau chiar
oricând, iar nimeni nu poate să regrete că a citit-o. (Cristian George
Tărpescu, clasa a VIII-a B)
Citim poezie pentru că suntem oameni, pentru că tânjim
după iubire, greșim, ne avântăm, ne prăbușim în prăpăstiile
disperării, ne ridicăm privirea spre stele, ne rănim, ne doare… După
o zi prea rece și nestatornică în toate, a ne opri alături de Timp, cu o
cană de ceai lângă fotoliul în care ne-am cuibărit și o carte de poezie
deschisă în brațe este o adevărată binecuvântare. (Delia Elena Olan,
clasa a XI-a F)
Poezia mă ajută să găsesc perfecțiunea în tot și în toate.
(Cristian Dascălu, clasa a XI-a A)
Eu citesc poezie pentru a mă îndulci când viața devine prea
amară. (Cristina Davidoaia, clasa a XI-a A)
Iubim poezia pentru că prin ea regăsim puritatea și
simplitatea pierdute. (Maria Roznovăț, clasa a XI-a A)
De ce citesc poezii? Ei bine… o fac în momentele când nu am
inspirație, când viața mi se pare fără culoare. Când citesc poezie, mie poftă de artă și mă simt inspirată; vreau să fac ceva la fel de
frumos: un desen, un dans sau chiar tot o poezie. Nu, nu fur idei. Mă
prind de ideile poeziilor citite pentru a mă lăsa purtată spre tărâmul
din care vin ele; atât de multe tărâmuri… atât de multe idei!
Prin poezie, simt că mă dezvolt, de asta citesc eu poezie.
(Monica Țicămucă, clasa a XI-a A)

