“Dramatique”
Criza sanitară din ultimii doi ani a provocat schimbări majore la nivelului
sistemului educativ, nevoit să se adapteze şi să îşi mute activitatea în mediul online.
Atât cadrele didactice, cât şi elevii au depus eforturi susţinute pentru a se plia pe
singura formă de învăţământ posibilă în acest context, dar, la reîntoarcerea în
şcoală, efectele provocate de lipsa contactului social şi petrecerea unui timp
îndelungat în mediul virtual au fost vizibile mai ales la reprezentanţii tinerei
generaţii. I-am descoperit pe elevi mai retraşi, oarecum uşor agresivi în relaţiile cu
ceilalţi, având mult mai puţină încredere în forţele proprii. Pentru că evaluarea în
mediul virtual a permis obţinerea unor calificative mari cu mai puţin efort, motivaţia
elevilor pentru a învăţa a scăzut semnificativ. Astfel, s-a impus gândirea unor
activităţi care să fie atractive pentru elevi, să le formeze atitudini pozitive faţă de
şcoală şi faţă de actul educativ, să îi ajute să îşi dezvolte frumos personalitatea, şi
chiar să îi pregătească pentru provocările pe care le aduce viaţa.

Proiectul Magia teatrului a fost conceput pentru a răspunde orizontului de
aşteptare al unor astfel de tineri fiind finanțat de către Consiliul Județean
Maramureș în urma depunerii unei aplicații în cadrul apelului de proiecte cu
finanțare nerambursabilă pentru domeniul Cultură 2021.
Trupa de teatru Dramatique din cadrul Liceului Tehnologic de
Transporturi Auto, înființată în urma derulării acestui proiect, a susținut primul
spectacol azi, 23 mai 2022, la Casa de Cultură din Baia Sprie.

Elevii din trupa de teatru coordonați de către doamna profesor Smiedt
Mihaela-Elena au pus în scenă două piese, o adaptare a operei „Nu te juca cu
dracul” de Iacob Negruzzi şi „Scene din viaţa noastră”, care abordează problema
bullying-ului în mediul şcolar.

Publicul a apreciat prestația tinerilor actori și așteaptă cu nerăbdare
următoarele spectacole.

Activitatea din cadrul trupei de teatru oferă tinerilor contexte diverse de
învățare și interacțiune și îi ajută să își dezvolte abilități sociale, interpersonale, de
comunicare și exprimare a emoțiilor. De asemenea, ei își petrec timpul într-un mod
plăcut, relaxant și motivant.
Pentru cei doisprezece tineri ai trupei de teatru Dramatique visul nu se
opreşte aici. Deja schiţează în minte elementele viitoarei reprezentaţii, de aceea le
urăm mult succes!

