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În 17 mai 2013, la Liceul Teoretic Marin Preda s-a desfăşurat o activitate 

culturală cu caracter complex, în cadrul Proiectului „Rolul populaţiei de origine germană 

în progresul României”.  

Activitatea s-a bucurat de prezenţa unor oaspeţi de onoare, precum  reprezentantul 

Ambasadei Germaniei la Bucureşti, doamna Carolin Glatz, reprezentanţi ai „National 

Geografic” România, ai Universităţii Bucureşti, doamna asistent universitar Irina Matei, 

ai Casei Corpului Didactic, domnul Eduard Iordăchescu. 

S-au reunit eforturile a trei licee în parteneriat pentru realizarea acestei întruniri: 

alături de liceul gazdă, „Marin Preda”, Colegiul German „Goethe” şi Liceul Teoretic 

„Dante Alighieri” s-au străduit să ofere momente memorabile celor prezenţi.  

Desigur, coordonatorul acestei manifestări, doamna profesoară Ene Mihaela a 

îndrumat referatele ştiinţifice ale elevilor din „Marin Preda”, prezentate în forme variate 

şi extrem de interesante: am aflat de la ei, fără să ne plictisim, aşa cum ne temeam la 

venire, date necunoscute despre Germania, despre populaţia de etnie germană de pe 

teritoriul României, despre personalităţi germane care au determinat progresul acestei 

ţări.  

Liceul German ne-a delectat şi încântat cu piesa „Fremde heimat”, prezentată în 

limba germană; oricât de curios ar fi, am putut înţelege subiectul piesei care urmărea 

destinul unei femei în trei etape ale vieţii sale, deşi niciunul dintre noi nu cunoştea limba 

germană; acest fapt s-a datorat veridicităţii jocului tinerilor actori, elevi ai liceului, 

calităţii exemplare a regiei spectacolului şi fineţii interpretărilor. 

Alături de aceştia şi noi cei din „Dante”, mai exact un grup de eleve din clasa a 

XI-a F, ne-am îmbrăcat tunicile romane pentru a prezenta fragmente din autori latini, 

referitoare la germani. Frumuseţea costumelor, caracterul elaborat al coafurilor romane, 

ţinuta elevelor din Liceul „Dante Alighieri” au dat viaţă cuvintelor latineşti. 

Finalul a aparţinut tot gazdelor, dar în manieră artistică: muzică interpretată de 

corul liceului „Marin Preda”, urmată de un dans german realizat de prichindeii clasei a 

IV-a îndrumaţi de doamna învăţătoare Mihaela Radu. Cei mici au încântat cu 

costumaşele din mătase alb-verde, cu graţia şi bucuria lor de a dansa, cu chipurile 

îmbujorate de emoţie, atât de mult încât li s-a cerut să repete dansul. 

După discursurile invitaţilor de seamă am plecat cu mulţumire în suflet, ştiind că 

am făcut un lucru plăcut şi cu gândul de a reveni într-o acţiune similară, menţinându-ne 

parteneriatul.  

Reportaj de Laura Bărboi şi Roxana Huiban, clasa a XI-a F 
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