400 de elevi au participat la cea de-a IV-a ediţie a Proiectului
„Călători în lumea lui Creangă”
de Adelina TALPALARIUciteşte alte articole de la acelaşi autor

Aproximativ 400 de elevi din judeţ au reconstituit preţ de câteva ore lumea satului
humuleştean, aducând pe scena din incinta Shopping City Suceava scene inspirate din
universul marelui povestitor Ion Creangă, dansuri, hore, momente folclorice, poezii şi
şezători.
Cea de-a IV-a ediţie a Proiectului „Călători în lumea lui Creangă” a pus în lumină elevi
talentaţi care l-au evocat pe cel ce a fost și va rămâne pentru eternitate cel mai iubit şi mai
cunoscut povestitor român.
Coordonatoarea proiectului, prof. Daniela Pasăre, de la Şcoala Gimnazială Nr. 8 Suceava,
a menţionat că proiectul se adresează copiilor din ciclul primar şi gimnazial şi constă întrun concurs judeţean în cadrul căruia s-au înscris elevi de la Şcoala Gimnazială Nr. 8
Suceava, Şcoala Gimnazială „Jean Bart” Suceava, „Grigore Ghica Voievod” din Iţcani,
Nr. 1 Suceava, „Aurelian Stanciu” Salcea, Nr. 10 Suceava, şcolile din Adâncata,
Stroieşti, Moara, Ipoteşti, Văratec.
„Cadrele didactice s-au pregătit minuţios. Proiectul vizează lumea satului moldovenesc şi
poveştile lui Creangă. Elevii au venit cu scenete, jocuri populare, dansuri. Neîntrecutul
povestitor a preţuit mult comorile folclorice şi a nutrit o dragoste caldă şi plină de
înţelegere pentru copii. Animat de aceste sentimente, a creat un valoros şi bogat tezaur de
poveşti care au fermecat copilăria a zeci de generaţii şi vor constitui mereu lectura
preferată a copiilor. Citind poveştile lui Creangă, copiii cunosc numeroase figuri din viaţa
satului – oameni buni şi răi, harnici şi leneşi, cinstiţi şi necinstiţi, optimişti, veseli,
glumeţi”, a mai menţionat prof. Daniela Pasăre. Aceasta a mai precizat că pe lângă
spectacolul concurs, proiectul iniţiat mai presupune şi o expoziţie de colaje, mărţişoare,
desene şi felicitări expuse la sediul Inspectoratului Şcolar Suceava.
Sponsori ai proiectului au fost Shopping City Suceava, Alexandria Librării şi Florăria
Lora Garden.
Momente variate
Gospodine şi gospodari, ţărăncuţe şi fii ai satului îmbrăcaţi în costume populare şi-au dat
întâlnire la spectacolul de marţi, 1 Martie, de la Shopping City Suceava.

Programul a debutat cu o sârbă interpretată la nai de eleva Denisa Anechitei, urmată de
un colaj de versuri inspirat din poveştile lui Creangă.
„La cireşe”, „Soacra cu trei nurori”, „Pupăza din tei” etc. au pus în valoarea talentul
actoricesc al elevilor şi spontaneitatea, iar suitele de dansuri populare, horele şi
momentele folclorice au adus bună dispoziţie printre spectatori.
Organizatorii spectacolului au precizat că prin activităţile propuse, elevii au evidenţiat
specificitatea unor opere literare ale autorului, Creangă reuşind să ridice proza
românească din secolul trecut pe aceleaşi culmi pe care Eminescu propulsase limba
literară în poezie, valorificând vorbirea omului simplu şi ridicând-o la un nivel neegalat
până astăzi.
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