
„Eminescu ieri, azi, mâine...” la Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu”, Iași 

Luni, 16 ianuarie 2017, s-a desfășurat o activitate extracurriculară dedicată aniversării a 167 de ani de la 

nașterea poetului Mihai Eminescu, activitate ce a continuat seria de acțiuni cultural-artistice referitoare la 

sărbătorirea Zilei Culturii Naționale și a 

marelui poet: expoziții de desene, colaje, 

machete inspirate din creația 

eminesciană, recitări și cântece.  

Un grup de elevi din clasele V-a și a VI-

a a participat, duminică, 15 ianuarie,  în 

Parcul Copou, la vizionarea programului 

comemorativ „Eminescu, Măria Ta!”, 

organizat de Muzeul „Mihai Eminescu”și 

de Casa de cultură a Municipiului Iași 

„Mihai Ursachi”. 

Activitatea din școală, desfășurată sub 

genericul „Eminescu ieri, azi, mâine...”, a fost organizată de către catedra de limba și literatura română,  

în colaborare cu bibliotecarul Cornelia 

Popescu și profesorii: Mariana Ivanciu - 

limba germană, Roxana Niță - limba engleză, 

Ariadna Istrimschi – istorie. Inginerul de 

sistem Cristina Aldea și învățătorul Maria 

Giugula au asigurat vizionarea unor materiale 

video - audio și elevii clasei a IV-a B au 

recitat versuri din poeziile eminesciene.  

O interesantă expoziție omagială a fost 

realizată în holul școlii cu elevii din clasele a 

V-a C de către prof. Silvia Andrei. 

Doamna prof. Maria Apetroaiei, 

coordonatorul activității, a punctat trei 

secvențe distincte ale activității și elementele 

importante ce vor fi subliniate:  

 

 

Eminescu ieri... 

- Debutul poetului în revista  Junimii 

„Convorbiri literare” și percepția acestuia de 

către contemporani: Iacob Negruzzi, Titu 

Maiorescu, Vasile Alecsandri. 



- Două dintre sintagmele folosite frecvent, 

prin care este definită personalitatea 

poetului, și semnatarii acestora: 

„Luceafărul poeziei românești” - Elie 

Cristea și „...poetul nepereche” - George 

Călinescu. 

Eminescu azi... 

-  Poezii traduse în limba engleză, prezentate 

de elevii  Răzvan Fliușcă și Miruna Azoiței 

din clasa a V-a A; în limba germană, 

prezentate de elevele Ana Istrate, Raisa-

Milena Manolescu, Anastasia-Melania 

Mihalache și Ana Pascal din clasa a VIII-a 

C.  

-  Recitări din poezia lui Eminescu ale 

elevilor din clasa a IV-a B: Ioana Goldan, 

Mihnea Știrban, Eva Ungureanu, Andrei 

Nicăi. 

-  Lectură din poezia Eminescu de 

Grigore Vieru și Trebuiau să poarte un 

nume de Marin Sorescu. 

-  Compuneri redactate, sub genericul „Un 

gând pentru Eminescu”, de către  elevii: 

Dacian Hârțan din clasa a V-a A „Cine, cine 

să fi fost?” și „Mărturisire”de Julia Balcan 

din clasa a VI-a A. 

-  Poezia lui Eminescu în lecturi celebre, Ion 

Caramitru, Adrian Pintea, și vizionarea unui 

PPS intitulat „Dor de Eminescu”. 

Eminescu mâine... 

- Opinia elevilor exprimată în compuneri 

despre receptarea  clasicilor în general și a poeziei lui Eminescu:  Nicholas Leonte clasa a V-a A  - 

„Eminescu peste timp”, Ionuț-Iulian 

Ciobanu, absolvent al şcolii  - „De te 

cheamă, de te-ndeamnă...”, Adelina - 

Georgiana Oarză, absolventă a şcolii - „ Îți 

mulțumim că exiști!”. 

Elevii școlii au primit insigne cu portretul lui 

Eminescu.  În această săptămână, au 

posibilitatea să viziteze expoziția de carte și 

alte materiale din bibliotecă, precum și 

expoziția omagială din holul școlii. 

Profesor Maria Apetroaiei 

Director, 

Prof. Ileana Savinescu 


