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LITERATURA SUBVERSIVĂ
TIPUL PROIECTULUI: cultural
PERIOADA: 2013 – (perioada nedeterminată)
COORDONATORI: prof. drd. Maria Daniela Andrașciuc, prof.dr. Flaviu Vida, prof.dr.
Gheorghe Andrașciuc
ECHIPA DE PROIECT: prof. Ioan Pop, prof. Amalia Mihu
BENEFICIARI: elevii și profesorii Colegiului Național „Dragoș Vodă”
DISCIPLINE: limba și literatura română, istorie, psihologie, informatică
ARGUMENT
După 1989, generațiile tinere ignoră cunoașterea realităților epocii comuniste. Atrași de
perspectivele imediate ale prezentului, adolescenții nu sunt dispuși să caute răspunsurile situației
culturale, politice și economice a prezentului în limitele societății modelate de comunism. De
aceea, propunem ca prin demersul nostru cultural transdisciplinar să convingem adolescenții de
nevoia raportării critice la epoca dogmatică. Din această deschidere spre trecut, elevii trebuie să
se familiarizeze cu instrumentele unei perspective obiective.
SCOP





conștientizarea tinerilor asupra limitelor existente în interiorul societății comuniste;
deprinderea elevilor cu metodele distingerii valorii de mediocritate, a autenticului de
minciună;
observarea și înțelegerea efortului personalităților culturale și politice pentru
răsturnarea regimului dictatorial;
constatarea modalităților de reprezentare a valorii;

OBIECTIVE
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identificarea personalităților literare și politice, definite printr-o atitudine temerară față
de încercările sistemului puterii bolșevice de a încorseta individul;
analizarea formelor procustiene omniprezente în societatea comunistă;
decuparea specificului perioadei comuniste prin intermediul filmului, muzicii, picturii
și literaturii.

