
 

 

 

   LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE 
GUSTI” 
Str. Samuil Vulcan, nr.8, sector 5, București 

Tel/Fax: 40-21-4562050; 40-21-4562051 

E-mail: liceul_dgustibucuresti@yahoo.com 

 

 

 

 

Anexa 8 la P.O. nr. 1213/04.10.2016 (rev.2) 
 

 

Nr. înreg. unitate: 4778/18.05.2018                                   Nr înreg. CCD : 842/29.05.2018 

 
RAPORT FINAL ASUPRA ACTIVITĂȚII 

 

SIMPOZIONUL NAŢIONAL  INTERDISCIPLINAR 

 (literatură, istorie, religie, ştiinţe sociale) 

„Credinţă, adevăr, creaţie în închisorile comuniste” 

în cadrul proiectului Să ne cunoaştem trecutul pentru a ne proiecta viitorul 

12 mai  2018 

 

1. Desfășurarea activității 
  Simpozionul național interdisciplinar „Credință, adevăr creație în închisorile comuniste” 

a debutat cu prezentarea expoziţiei „Suferință și sfințenie în închisoare”, realizată în 

parteneriat cu Fundația „Prietenie fără frontiere” și a expoziției „Rezistența”, în 

parteneriat cu Fundația „Ion Gavrilă Ogoranu”.  

Profesorii, cadrele didactice auxiliare au participat la întâlnirea în plen cu 

invitații și reprezentanții instituțiilor partenere. Au susținut alocuțiuni și au răspuns la 

întrebări membri ai Asociației Foștilor Deținuți Politici, filiala București: Nina Moica, 

Galina Răduleanu, Ion Radu, Emil Mihăilescu, Nicolae Rădulescu, Ștefan Ionescu, Zoe 

Rădulescu, Sanda Mazilu. În final Mihaela Ciobotea, urmașă a celor care au suferit în 

închisorile comuniste, (ca și domnul Eugen Toma), a vorbit atât despre suferințele 

tatălui, Mihai Buracu, trecut prin experimentul Pitești, cât și ale bunicului, Coriolan 

Buracu, preot militar în primul război și militant pentr Marea Unire, care a suferit 

persecuții și în timpul regimului comunist. 
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În continuare a avut loc susţinerea lucrărilor pe secțiuni: Literatură, Istorie--științe 

sociale, Religie, Familia mea în comunism și discuţii pe marginea lucrărilor prezentate. 

La simpozion au participat indirect profesori din 26 județe ale țării: Galați, 

Teleorman, Buzău, Giurgiu (și participare directă), Ilfov (și participare directă), 

Hunedoara, Olt, Constanța, Argeș, Dâmbovița, Dolj, Arad, Bacău, Prahova, Suceava, 

Gorj, Cluj, Alba, Maramureș, Brașov, Bistrița-Năsăud, Mehedinți, Vâlcea, Timișoara, 

Brăila, Neamț și din  București (și participare directă). 

Activitatea desfășurată și-a atins scopul propus: valorificarea mesajului literaturii 

din închisorile comuniste prin evidențierea funcțiilor ei: de cunoaștere, estetică și 

soteriologică. Rezultatele proiectului au fost lucrările trimise și/sau susținute, care au 

contribuit atât la dezvoltarea creativității în urma identificării adevărului istoric, cât și la 

dezvoltarea conștiinței de sine și a responsabilității față de trecut.  

 
       2. Realizarea obiectivelor 

 Ca urmare a implementării proiectului, cadrele didactice și personalul didactic auxiliar 

(grupul țintă) au cunoscut file din istoria recentă și au înțeles rolul creațiilor literare, mai ales 

a celor lirice ca forme de evadare din universul concentraționar, ca modalități de rezistență și 

comunicare.  

 

 3.Diseminarea și sustenabilitatea proiectului.  

 Simpozionul a fost diseminat prin site-ul didactic. Ro și prin inspectoratele județene, 

prin școlile care au participat anterior, prin site-ul liceului, presă, fax, e-mail-uri, anunțuri în 

presă, afișe. Proiecul este sustenabil fiind sprijinit de Primăria Sector 5, conform parteneriatului 

realizatși va fi sprijinit în continuare. S-au realizat parteneriate și cu instituții locale și naționale. 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (Sector 5), Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici, 

filiala București, Arhiepiscopia Bucureștilor, U.S.R., filiala Bucureşti Proză, Fundaţia 

“Academia Civică”, Liceul Teoretic „Ion Barbu”, Școala Gimnazială „Sf. Constantin și Elena”.  

 

 

         4.Monitorizarea și evaluarea 
  Monitorizarea s-a realizat și prin produsele activității: eseuri, lucrări, articole, 

fotografii, diplome, înregistrări, CD cu ISSN conținând lucrările simpozionului, pe 

secțiuni, volum cu ISSN conținând rezumatele lucrărilor simpozionului. 

           Evaluarea s-a realizat pe baza interpretării chestionarelor de feed-back și, după 

analizarea punctelor forte și slabe, s-au stabilit măsuri în funcție de nevoie identificate: 

parteneriate cu administrația locală și instituții municipale și naționale.  

             Simpozionul a fost mediatizat la TVR, în emisiunea „Universul credinței”, în 20 

mai 2018, reportaj realizat de Rafael Udriște, printr-o știre la Ziarul „Lumina” și articol 

pe site-ul ziatului „Lumina” din 16 mai 2018. 

 

 

 

Director,      Coord. proiect, 

Prof. Adriana LEAHU     Prof. Marilena Istrati 


