ROMÂNIA ÎNTRE REALITATE ȘI FICȚIUNE
In acest an școlar s-a desfășurat la Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” din Cluj-Napoca a
VII-a ediție a Concursului ”ROMÂNIA ÎNTRE REALITATE ȘI FICȚIUNE” care vizează atât
interogarea conștiinței identitare naționale existente la elevii români, cât și implicarea acestora în
construirea unui poiect de țară care să-i reprezinte. Proiectul are o deschidere transdisciplinară:
istorie, filosofie, religie, geografie, literatură, arte plastice și urmărește reflectarea imaginii
României în conștiința românilor.
Prin intermediul acestui proiect s-a urmărit realizarea unui schimb de experiență între școli,
promovarea și valorificarea specificului local, în context european, valorificarea valențelor
creative ale elevilor și evaluarea critică a diferitelor stereotipii care-i vizează astăzi pe români.
Concursul are trei secțiuni tematice: (I) România de ieri, (II) România de azi și (III)
România de mâine. Secțiunile au presupus realizarea unei fotografii reprezentative, însoțită de un
eseu explicativ sau activități de creație literară.
La concurs s-au înscris un număr de 36 unități școlare (școli gimnaziale, licee teoretice,
licee tehnologice) iar câștigătorii sunt următorii:
Premiul proiectului ”România între realitate și ficțiune”:
Cîrligeanu Ecaterina cu lucrarea ”Țara mea, mi-e dor și mă doare” (Liceul Teoretic ”Dr.
Mihai Ciucă”, Săveni, jud. Botoșani, profesor coordonator: Florica Nechifor)
La secțiunea ”România de ieri” câștigătorii sunt:
Premiul I
- Kulcșor Denisa, cu lucrarea: ”O întâlnire de poveste” (Școala Gimnazială Traian Dârjan,
Cluj-Napoca, profesor coordonator: Fonai Georgeta)
Premiul II
- Olari Ravecuța, cu lucrarea: ”Mai demult la noi așa era” (Școala Gimnazială Enea
Grapini Șanț, Bistrița-Năsăud, profesor coordonator: Varga Marinela)
Premiul III
- Domocoș Paula, cu lucrarea ”România ortodoxă” (Liceul Tehnologic „Horea” Marghita,
profesor coordonator: Sabau Gabriela Olimpia)
Mențiuni:
Filip Ștefan, cu lucrarea ”Interviu” (Liceul Teoretic ”Ioan Buteanu”, Șomcuta Mare,
Maramureș, profesor cordonator Macarie Ardelean Amalia)
Suciu Cristina, cu lucrarea ”Bunica mea, colectivistă” (Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu”,
Cluj-Napoca, profesor coordonator Podar Delia)
La secțiunea ”România de azi” câștigătorii sunt:
Premiul I
- Balog Denisa, cu lucrarea ”Gânduri de rugăciune” ( Palatul copiilor Satu Mare,
profesor cordonator Suciu Florica)
-Hurban Ștefania, cu lucrarea ” Trăinicia credinței în satul românesc” (Liceul Tehnologic
„Horea” Marghita, profesor coordonator Popa Adrian Vasile)
Premiul II
- Ștefan Narcis, cu lucrarea ” Viață fericită fără muncă” (Școala Gimnazială nr.1
Avrămeni, jud. Botoșani, profesor coordonator Cojocaru Claudiu)
-Palincaș Iulia, cu lucrarea ”România de azi” (Școala Gimnazială ”George Coșbuc” Baia
Mare, profesor coordonator: Farcaș Mihaela)
Premiul III
- Filip Teodora, cu lucrarea ”Portul popular în familia mea” (Liceul Teoretic ,,Ioan
Buteanu,,Somcuta Mare, jud.Maramures, profesor coordonator: Macarie Ardelean Amalia)
-Tofei Simona, cu lucrarea ”România de azi” (Școala Gimnazială”George Coșbuc”
Baia Mare, profesor coordonator: Pop Iuliana)
Mențiuni:
Lăpușan Ionela, cu lucrarea ”Casa mea” (Școala Șintereag, județul Bistița_Năsăud,
profesor coordonator: Vlasin Teodora)
Augustin Alexandru, cu lucrarea ”Românie, Românie!” (Liceul Teoretic ”Ioan Buteanu”,
Șomcuta Mare, Maramureș, profesor cordonator Macarie Ardelean Amalia)

La secțiunea ”România de mâine” câștigătorii sunt:
Premiul I
Preș Luca, cu lucrarea ”Cum văd eu România de mâine” ( Palatul copiilor, Satu Mare,
profesr coordonator Urs Gabriela Florica)
Pavel Andra, cu lucrarea ” România de mâine” (Școala Gimnazială ”George Coșbuc” Baia
Mare, profesor coordonator: Farcaș Mihaela)
Premiul II
–Pavel Andrei, cu lucrarea ” România de mâine” (Școala Gimnazială ”George Coșbuc”
Baia Mare, profesor coordonator Farcaș Mihaela)
-Vlasin Bogdan, cu lucrarea ”Călătrie prin România” ( Școala Gimnazială” ȘintereagStructura Cociu, jud. Bistrița-Năsăud, profesor coordonator: Vlasin Teodora)
Premiul III
- Haiaș Roxana, cu lucrea ”Viitorul negru pentru România” (Liceul Tehnologic „Horea”
Marghita, profesor cordonator: Susan Iulia Maria)
– Orosz Kamilla Anamaria, cu lucrarea ”România mea de mâine” (Liceul Tehnologic
Horea Marghita, profesor coordonator: Pap Camelia)
-Muț Viorelia, cu lucrae ”Draga noastră Românie” (Școala Gimnazială Vima Mică,
profesor coordonator: Pașca Ionela)
Mențiuni:
- Bodea Ioana, cu lucrarea ”Săraca țară bogată” (Școala Gimnazială Vima Mică, profesor
coordonator: Pașca Ionela)
-Drâmbău Andreea, cu lucrarea ”România, trezeşte-te!” (Liceul Tehnologic „Horea”
Marghita, profesor coordonator: Susan Iulia Maria)
- Goste Andreea, cu lucrarea ”O privire în viitor” (Școala Gimnazială ”George Coșbuc”
Baia Mare, profesor coordonator: Farcaș Mihaela)
- Popa Raluca, cu lucrarea ” O altă Românie” (Școala Gimnazială Vima Mică, profesor
coordonator: Pașca Ionela)
Proiectul și-a propus să aducă împreună elevi și cadre didactice din diferite zone ale țării,
într-o acțiune comună: încercarea de a stabili în ce măsură România în care trăim se află ”între
realitate și ficțiune”: Sperăm că experiența inedită la care v-am invitat să luați parte să reușească
să vă îmbogățească sufletete, să schimbe ceva în modul de a gândi și de a nr comporta. Felicitări
tuturor câștigătorilor și participanților: elevi și profesori!

