SIMPOZION:

PROGRAM

,, Eminescu e tulpina eternităţii româneşti,
fără el am fi fost pământ încruntat, ca pe vremea
zimbrului. Abia cu versul lui ne-am desfăcut spre

1. Publicistica lui Mihai Eminescu – Prof. Butnaru
Simona
2. Eminescu şi filozofia germană-Prof. Florea

soare. Dar tot cu el am depăşit şi pieritoarea minune
a florii, învecinându-ne cu suveranele constelaţii.
Descălecat din genună, Eminescu e împăratul
adâncului şi înaltului românesc’’.
(Ionel Teodoreanu)

Mihaela
3. Proza fantastică la Eminescu -Prof. Ungureanu
Petruţa
4. Clasicismul lui Eminescu-Prof. Moldoveanu Anca
5.Dumnezeirea lui Eminescu-Prof.Chiriţă Laura
6. Natura şi iubirea în opera lui Eminescu- Prof.

,, Acest Eminescu a suferit multe, a suferit şi de foame.
Da, dar nu s-a încovoiat niciodată: era un om dintr-o

Dumitraşcu Maria Magdalena
7.Muzicalitatea poeziilor lui Eminescu -Prof. Soare

bucată şi nu dintr-una care se găseşte pe toate cărările.
Generaţii întregi or să suie cu pompă dealul care duce
la Şerban Vodă, după ce vor fi umplut cu nimicul lor

Diana
8. Elemente romantice la Eminescu-Prof. Predoi
Anişoara

o vreme şi o bucată din care să scoţi un alt Eminescu nu
se va mai găsi ’’ .

(I.L.Caragiale)

Organizatori: Prof.Moldoveanu Anca

Expoziţie de carte realizată de prof. Popescu Găbiţa.

Prof.Dumitraşcu Magda

Coordonatori: Dir. Lavinia Craioveanu
Dir adj. Cristian Pătraşcu
Coordonator proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare: Elvira Andrei

Concurs de eseuri, desene, colaje şi postere inspirate din opera lui
Mihai Eminescu( Nicolae Ionela –XII D, Simion Cosmin-XII A,
Stamen Viorel-XIIE, Olteanu Mariana-XII D,Stoian Mihai –XI A,
Bădin Remus-X A, Sârbu Jasmina-X B)
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,,Ape vor seca în vad, iar peste locul îngropării sale
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va creşte pădure sau cetate şi câte o stea se va vesteji

,, EMINESCU-

pe cer, în depărtări, până când acest pământ îşi va

Tulpina eternităţii

aduna toate sevele şi le va ridica în ţeava subţire a

româneşti’’

altui crin de tăria parfumurilor sale’’.
(G.Călinescu)
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