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CPPEȘE, prof. Nicoleta ARSIN 

“Citește! Citind mereu, creierul tău va deveni  

un laborator de idei și imagini, din care vei  

întocmi înțelesul și filosofia vieții.”   

Mihai Eminescu 

 

Ediția a XI-a a Simpozionului “Cetățenia europeană și cetățenia națională” 

s-a desfășurat la Liceul Tehnologic “J. Lebel” Tălmaciu pe data de 22 martie 2019.  

2019, declarat Anul Cărții în România, este un prilej deosebit pentru a 

promova lectura în școli, prin diverse activități care să încurajeze cititul în rândul 

elevilor (incitați de computere, Internet) și să-i orienteze spre o lectură de calitate. 

Subtema Simpozionului, “România, citește!”, a oferit contextul potrivit pentru a 

reconsidera beneficiile lecturii, de la îmbogățirea orizontului cunoașterii și 

stimularea creativității, până la iluminarea sufletului.  

Au fost organizate trei secțiuni: 

 Referate și Prezentări PowerPoint - participarea a fost directă sau indirectă, 

având în vedere în principal tema Cărţii şi importanţa lecturii; 

 Atelier de creație (Workshop) - au fost create semne de carte, cărticele, 

reviste şi s-a citit împreună cu  3 actrițe de la Teatrul Naţional Radu Stanca 

din Sibiu.  

 Moment artistic - scenete (Tinerețe fără să învețe și viață fără de carte – 

elevi ai Școlii Gimnaziale “Matei Basarab” Turnu Roșu; O inspecțiune, I. L. 

Caragiale – elevi ai Liceului Tehnologic “J. Lebel” Tălmaciu) și corul 

ANASTISON al Liceului nostru, condus de către dl prof. Ioan Motronea. 

La ediţia din acest an au participat direct sau indirect 10 şcoli din 3 judeţe 

(Sibiu, Olt, Iași), reprezentate de 250 de elevi şi 45 de cadre didactice care au 



coordonat lucrări ale elevilor (referate, PPT) sau au redactat propriile lucrări privind 

importanţa cititului şi a lecturii, au animat ateliere de creaţie şi au susținut momente 

artistice. Trebuie menționată participarea de excepție a actrițelor Geraldina 

Basarab, Rodica Mărgărit și Gabriela Neagu, de la Teatrul Naţional Radu Stanca 

din Sibiu, care au animat atelierul „Citim împreună!”, dedicat elevilor din ciclul 

primar.  

În loc de concluzie, iată câteva dintre cele mai puternice argumente pro-

lectură, menționate de către participanții la Simpozion: 

 Ne dezvoltăm abilitățile de comunicare. 

 Ne dezvoltăm imaginația. 

 Învățăm să ne concentrăm, să fim mai atenți. 

 Învățăm să fim mai toleranți. 

 Învățăm să empatizăm.  

 Ne descoperim noi pasiuni. 

 Învățăm să ne depășim limitele. 

 Învățăm să gândim liber și critic. 

 Vom găsi soluții la problemele noastre. Cititul este o terapie. 

 Învățăm să ne relaxăm.  

 

 

 

 

 

 

 


