
Sărbătoare, zâmbete tinere azi – caractere puternice mâine și mentori  care susțin educația 

la Colegiul Național Nicu Gane 

 

În săptămâna de dinaintea vacanței de Crăciun, Amfiteatrul Colegiului Nicu Gane s-a metamorfozat în 

fiecare zi, îmbrăcând haine de sărbătoare alături de cei care sunt scopul intrinsec al acestei școlii, elevii 

și profesorii lor. 

De la colinde și straie tradiționale, de la decorul împrumutat  parcă din lumea copilăriei multora dintre 

noi, cu glasuri mici sau mari care vesteau apropierea de Sărbătoarea Nașterii, trecând ușor la dansuri 

contemporane și voie bună, în ritmuri de jazz sau sunet de vioară bine strunit, la festivalul iernii cu 

muzică, teatru sau recitare, organizat de cei mai mici dintre elevii colegiului dar ajutați cu multă răbdare 

de colegii lor mai mari, toate ne-au bucurat ochii sufletului, oprind timpul fie și pentru câteva clipe. 

În prag de vacanță, cei mai mari dintre elevi, implicați  în evenimentele Clubului Logos al CNNG, au făcut 

senzație cu o dezbatere pe cât de amuzantă și în ton cu sărbătorile ce vor urma, pe atât de serios 

prezentată, cu tehnici de comunicare, prezentare și limbaj, specifice conceptul de „public speaking”. 

De fapt, încântarea nu vine neapărat de la momentul apropierii de vacanță și de la detașarea firească 

asociată evenimentelor viitoare, ci din energia pe care acești tineri o degajă ca un apanaj al 

cunoștințelor dobândite în timp și care le definesc nivelul la care sunt, dar mai ales vine din firea lor 

curioasă și hotărâtă, care n-ar trăda dezinvoltură și o oarecare suficiență firească vârstei dacă nu ar avea 

în spate îndrumători care să-i „crească” responsabili dar liberi, curajoși dar asumați, mentori dispuși în 

vremuri nu tocmai așezate să împărtășească elevilor lor din ceea ce au de oferit ca dascăli. 

Imi râmân în minte vorbele fostei mele profesoare, Sofica Butnaru, care sunt în continuare de 

actualitate -  copiii nu se schimbă deși se succed generații după generații, ei locuiesc la fel un liceu cu 

tradiție sau un colegiu al vremurilor prezente și se raportează la fel la a învăța, a iubi, a fi, acum sau în 

trecut... 

Cei care ne schimbăm suntem tot noi cei mari care trecem o secundă sau mai multe prin fața devenirii 

lor, încecând să nu fi o făcut degeaba. 

 

                                                                                                             Cristina Bărăscu, 23.12.2022 

 

 

 

 


