Zilele Francofoniei

În fiecare an , pe 20 martie este sărbătorită Ziua Internațională a Francofoniei, dedicată
milioanelor de oameni din întreaga lume care vorbesc limba franceză. Franța a dat lumii o
concepție universală asupra omului și o artă de a trăi, capodopere artistice, realizări
științifice,tehnice şi a promovat valorile libertății și ale toleranței.
Evenimentul reprezintă un prilej de a face cunoscute valorile culturale ale acestei limbi,
solidaritatea și deschiderea spre dialog ce îi caracterizează pe vorbitori.
Cu ocazia acestei celebrări, devenită tradiție pentru uniriști, printre alte activități, am
ales să fructificăm frumusețea poeziei franceze. Într-un cadru francofon, cu pereţii tapetaţi de
afişe confecţionate de elevii clasei a IX a C, coordonaţi de doamnele profesoare Aurora Petrea şi
Mihaela Constantin, sub îndrumarea atentă a doamnei profesoare Gabriela Croitoru, elevii
claselor a X-a C, respectiv a XI-a C: Bosoi Alexandru, Zidaru Ana-Maria, Boissy Lucas, Stoica
Adina, Stan Diana-Alexandra, Mîndru Andreea, Seciu Nadina, Mînjină Diana, Cristea Raluca si
Csiszar Theona, au recitat, pe un fond muzical adecvat, încântând auzul publicului iubitor de
poezie.
Jaques Prévert, Alain Bosquet, Guillaume Appollinaire, Arthur Rimbaud, au adus
fericire in inimile spectatorilor prin poeziile recitate cu emoție de către elevii claselor bilingve.
Spectacolul a fost urmarit cu mult interes de catre elevii ce studiază limba franceza, de
doamna director Gabriela Hurghiş, cât şi de domnii profesori Mihaela Constantin, Aurora
Petrea, Răzvan Anton, Anca Butoeru, Sorin Bălăceanu. Momentele emoționante care i-au mişcat
pe spectatori au adus un adevărat omagiu poeziei franceze de elită.
Activitatea dedicată acestor zile închinate culturii si limbii franceze a fost prezentată de
către elevii clasei a X-a C, Ciobanu Ioana și Sităruș Sergiu. Pentru a păstra vie amintirea acestui
spectacol, eleva Noaghea Andreea, de asemenea membră a colectivului clasei a X C, a surprins
prin filmări succinte si fotografii sugestive toate momentele importante.
Sârguința de care au dat dovadă elevii a fost rasplătită cu ropote de aplauze şi zâmbete
pline de admirație din partea publicului unirist. Elevii promit pentru anii ce vor urma spectacole
cel puțin la fel de reușite ca acesta.
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