În lumea de demult…
În anul școlar trecut, s-a derulat în perioada noiembrie 2013 – mai 2014 la Colegiul
Național de Informatică Gr. Moisil proiectul județean-concurs A fost odată... desfășurat sub
coordonarea doamnei profesoare Raluca Iancaău. Proiectul a fost structurat pe două secțiuni:
simpozion pentru cadrele didactice și concurs pentru elevii claselor III-XII. Tema a fost
reprezentată de aducerea în actualitate a folclorului național, elevii participând la concurs cu
lucrări bazate pe datini, obiceiuri, precum și cu texte literare culese de la persoane în vârstă
(basme, legende, doine, balade, strigături, colinde) pentru care încă folclorul reprezintă o
actualitate.
Interesul pentru folclor s-a manifestat prin numărul mare de lucrări participante,
concurenții provenind din întreaga țară. Din cele peste șaizecizeci de lucrări ale elevilor care
tratau teme diverse, au fost premiate douăzeci. Lucrările câștigătoare precum și cele ale cadrelor
didactice participante la simpozion pot fi consultate pe site-ul colegiului la adresa
http://www.moisilbrasov.ro/attachments/article/432/ed.%20ONLINE%20A%20fost%20od
ata%202014.pdf.
Proiectul va fi continuat și în acest an școlar în speranța că folclorul se va transforma din A
fost odată... în Mai este și astăzi...
Profesor coordonator Raluca Iancău

Mihai Eminescu – un poet universal
Începutul de an aduce speranţă, bucurie şi amintirea lui Eminescu. Elevii ciclului
gimnazial de la Colegiului Naţional de Informatică „Grigore Moisil” l-au omagiat pe poet prin
participarea numeroasă la cea de-a doua ediție a proiectului educațional școlar. Proiectul a luat
forma unui concurs al cărui scop a fost dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru lectură.
Prima secţiune „Viaţa şi opera lui Mihai Eminescu” a urmărit aplicarea cunoştinţelor de
cultură generală în contexte variate, secţiunea a două „Intrepretare/recitare” a valorificat
capacitatea de exprimare orală a celor mici, iar cea de-a III-a „Creaţie” a evidenţiat abilităţile
creative ale elevilor din ciclul gimnazial. Concursul a dus la descoperirea unor elevi talentaţi care
au fost recompensaţi cu premii în cărţi.
Organizator, profesor Raluca Iancău

Concursul de creaţie literară pentru liceeni „Gheorghe Crăciun”
Marţi, 28 ianuarie 2014, în sala festivă a Colegiului de Informatică „Grigore Moisil” din
Braşov a avut loc decernarea premiilor câştigătorilor celei de a şasea ediţii a Concursului de
Creaţie Literară pentru Liceeni „Gheorghe Crăciun”.
Domnul profesor universitar doctor Andrei Bodiu, preşedintele juriului, a apreciat
interesul pentru scris al tinerilor participanţi, dar le-a recomandat să-şi exprime trăirile şi
sentimentele cu mai multă sinceritate, implicare şi participare afectivă, evitând clişeele literare şi
formulările stereotipe. Scrisul ar trebui să devină o adevărată „meserie”, un exerciţiu zilnic de
catharsis, o eliberare de tensiuni interioare, a subliniat preşedintele juriului, el însuşi un scriitor
remarcabil.
Lucrările premiate s-au distins prin stilul direct, expresiv şi ingenios, prin preferinţele
pentru genul fiction, jurnal şi chiar poliţist. Sensibilitatea notaţiilor, rigoarea, claritatea şi
expresivitatea adolescentină au conferit un farmec aparte lucrărilor.
Spre surprinderea şi încântarea noastră, concursul tinde să devină unul naţional, prin
participarea, şi în acest an, tot mai intensă a concurenţilor din alte judeţe. Aşadar, premiul cel
mai mare al acestei ediţii a fost obţinut de eleva Ana Dumitriţa Dogariu , de la Colegiul Tehnic
de Căi Ferate ,,Unirea”, Paşcani. Colegiul nostru s-a remarcat prin două menţiuni primite la
secţiunea Proză, premiate fiind lucrările elevelor Iosana Miriam Ciutan ( din clasa a IX-a D) şi
Raluca Baiu (din clasa a XIa A).
Cu speranţa că la anul vom aniversa împreună, cu acelaşi entuziasm şi implicare, cea de a
şaptea ediţie - cifră magică! - vă doresc să trăiţi frumos şi să scrieţi pe măsură!
Organizator, profesor doctor Cristina-Magdalena Călin

Premierea din Sala festivă de la Concursul ,,Gheorghe Crăciun” 2014
Concursul de creaţie literară pentru gimnaziu „Scrisoare către Moș Crăciun”
S-a desfășurat în perioada decembrie 2013- ianuarie 2014 și a urmărit două laturi: cunoașterea
convențiilor specifice unei scrisori și creativitatea/originalitatea elevilor.
Organizator, profesor Laura Voinescu

