Cercul pedagogic nr. 3 al profesorilor de Limba şi literatura română
Participarea catedrei de Limbă şi literatură română, Liceul Tehnologic Energetic, 14 noiembrie 2017
Întâlnirea Cercului pedagogic numărul 3 pentru disciplina Limba şi literatura română, responsabil dna.
prof. Luminiţa Mischie, intitulată „Istorie şi literatură, realitate şi ficţiune” a avut loc în data de 14 Noiembrie
2017.
Locaţia evenimentului a fost una specială, mai exact Muzeul Cinegetic Posada, locaţie foarte bine
gândită de reprezentantele Liceului „Simion Stolnicu”, liceu gazdă, anume dna. prof. Irina Ţoţan şi dna. prof.
Gabriela Vişean.
După primirea invitaţilor şi cuvântarea dnei. dir. Elena Peticilă
a urmat vizitarea muzeului, unde au putut fi observate
nenumărate trofee de vânătoare premiate naţional şi
internaţional, numeroase animale şi păsări împăiate şi frumos
înfăţişate în mediul lor natural şi, nu în ultimul rând, arme de
vânătoare. Cele mai importante pentru tema discuţiilor ce au
urmat au fost reprezentate de cuţitele şi baltagul lui Mihail
Sadoveanu din sala cu acelaşi nume.

Următoarea activitate,
„Pe urmele lui
Sadoveanu...”, susţinută de prof. Irina Ţoţan a adus în prim plan un Mihail Sadoveanu mai preocupat de latura
sufletească, interioară, profundă a omului, prin referire la citate reprezentative din colecţia de povestiri
vânătoreşti din volumul „Ţara de dincolo de negură”, dublate de imagini sugestive, care îndemnau la reflecţie.
În continuare, asumându-şi rolul de moderator, prof. Irina Ţoţan a prezentat diferite ipostaze ale
animalelor sălbatice în literatura română , cu ajutorul elevilor din clasele a IX-a şi a X-a, profil real şi uman.
S-au adus în discuţie situaţii diverse, de la cea a ursului din „Ursul păcălit de vulpe” până la cea a mistreţului
din „Mistreţul cu colţii de aur”, sau cea a căprioarei ori a cocoşeluilui de munte ş.a. discuţii de au avut loc într-o
manieră relaxată, firească, participativ-activă.

Dacă prin materialele discutate s-a descoperit un Sadoveanu mai
puţin rigid, calculat, prof. Gabriela Vişean a prezentat castelana de la
Posada, Martha Bibescu.
S-au atins puncte de maxim interes, de la copilăria acesteia ,
momentul căsătoriei cu George Valentin Bibescu, relaţiile
extraconjugale, ulterioare, ale cuplului, incendiile care au devastat
moşia de la Posada, până la mult bănuitele interese politice ascunse,
activitatea literară a acesteia, fuga din România, exilul în Franţa şi,
nu în ultimul rând, revendicarea activităţii acesteia de către poporul
francez. La vârsta de 87 de ani a decedat la Paris şi s-a autointitulat
„ecrivain français” şi nu „principesă”.
De asemenea, prof. Gabriela Vişean a iniţiat o discuţie pe tema timpului în poezie, împreună cu o parte dintre
elevii claselor a XI-a şi a XII-a uman şi real.
Am putut asista şi la două momente artistice, interpretare după fabula Lupul moralist şi o „Prefaţă la
ziua românilor”, ambele realizate cu ajutorul dnei. bibliotecar , momente cu o mare încărcătură emoţională şi
bine realizate din toate punctele de vedere. S-au punctat colaborarea, pasiunea elevilor şi textele alese.
Relatarea activităţii „Ce mai citesc tinerii”, deşi nu ultima în ordinea de zi, va sta drept încheierea
articolului de faţă, urmată de-o invitaţie. Aceasta activitate a adus în prim plan necesitatea elevilor de
„apartenenţă literară”. Elevi din toate clasele au fost rugaţi să prezinte, punctual, opere literare pe care ei le
citesc cu drag şi ni le recomandă cu aceeaşi simaptie. Am putut observa volume consistente, „devorate” cu
pasiune, din propria iniţiativă, de la scriitorii ruşi şi romane detective chiar de criminalistică, până la „Fluturii”
Irinei Binder, de la vârcolaci şi superstiţii, la nave spaţiale şi poveşti intergalactice. Provocarea abia acum
urmează, dragi cititori...voi,ce mai citiţi tinerilor?
În eventualitatea în care acest articol v-a trezit interesul, pentru mai multe informaţii nu ezitaţi să
accesaţi: http://www.muzeulcinegeticposada.ro/ro/index.html
http://e-povesti.ro/povesti/tara_de_dincolo_de_negura/
http://adevarul.ro/locale/alexandria/viata-film-printesei-martha-bibescu-cea-mai-frumoasa-mai-inteligentafemeie-romaniei-povesti-amor-barbati-celebri-tradare-exil-dureros-1_55ae1e83f5eaafab2cc82a7c/index.html
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