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Unitate și nonconformism marca CNME#EuroscolaRo 2019. Acestea au fost 

premisele pe care  s-a bazat activitatea elevilor de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din 

Botoșani, în prima zi de școală, 9 septembrie 2019. „Tu cum îți educi sclipirea?” este 

întrebarea cu care am lansat campania de informare despre rolul educație, din cadrul 

concursului Euroscola 2019, ediția a XII-a "Educația schimbă vieți", întrebare prin care am 

provocat copii de toate vârstele să își chestioneze aptitudinile, valorile, așteptările, visurile. 

Bărcuțe, jocuri nonformale, pictură pe fața și desene cu cretă colorată pe asfalt au fost 

metodele si mijloacele "didactice" din prima zi de școală. 

Totul a început lângă lacul din Parcul „Mihai Eminescu”, unde a avut loc prima parte 

a evenimentului, cea interactivă și, după o scurtă și caldă introducere menită să îmbie 

atmosfera și să entuziasmeze zecile de copii adunați din curiozitate, bărcuțe colorate 

meșterite cu silință de către cei 24 de organizatori ai proiectului au plutit lansate pe apă de 

către cei prezenți, toate purtând mesaje despre importanța rolului educației pe tot parcursul 

vieții.  

Apoi, sub îndrumarea atentă a organizatorilor evenimentului, copiii au luat parte la 

jocuri propuse de aceștia, reînviind spiritul copilăriei și aducând pe limbile tuturor un gust 

dulce și nostalgic de bomboane și jeleuri. 

Am văzut copii țipând și sărind însuflețiți și dedicați jocurilor, am văzut zâmbete și 

culori și am ascultat muzică. Organizarea și-a lăsat amprenta atât asupra celor adunați, cât și 

asupra parcului: "înarmați" cu cretă și cu creioane pentru față, au animat cu culoare întreaga 

ambianță a activității, stabilind o stare de spirit caracterizată de exaltare în rândul celor 

prezenți. 

După lansarea plăcută și simbolică de la lac, grupurile s-au îndreptat înspre foișorul 

din centrul parcului, în fața căruia o membră a Atelierului de Teatru a stimulat mulțimea în 

pași de dans, realizându-se un flash mob care spune pe litere clar deviza întregului proiect: 

EDUCAȚIE! Foișorul decorat "în straie de sărbătoare" a găzduit conferința de presă a 

proiectului. Participanții au asistat la a doua parte a evenimentului, conferința de presă. După 

prezentarea amănunțită a scopului, a obiectivelor și a activităților proiectului, a avut loc un 

interviu cu invitata specială și persoana reprezentativă aleasă de organizatori: Lenuș Teodora 



Moraru, actriță și pedagog teatral la colegiul „Mihai Eminescu”. Cei care au fost de față au 

avut ocazia de a-i adresa întrebări acesteia spre a-și lămuri nedumeririle sau pura curiozitate. 

 Astfel, un aer comod și familiar a împânzit grupul de copiii din foișor, unde au fost depănate 

povești și pozne din viața lui Lenuș, am reluat  drumul său prin viață,  formarea inițială, 

provocările scenei, orientarea spre pedagogie,  învățare continuă, dăruire, am vorbit despre 

educația care a schimbat viețile tuturor:  a ei, a apropiaților ei, a elevilor de ieri și de azi.  

Evenimentul s-a încheiat cu ropote de aplauze la "scenă deschisă" din partea audienței 

și cu fețe entuziaste pregătite să deruleze toate activitățile propuse pâna la data de 22 

octombrie 2019. 
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