
Secvenţă din drama „Apus de soare” 

La răscruce de drumuri 

În IPLT „Ştefan Vodă” ziua de 27 martie a fost sărbătorită fastuos. În anul 

curent, ea a coincis cu perioada desfăşurării activităţii tradiţionale „Ştefaniada”. 

„Stefaniada”- concurs desfăşurat anual în cadrul liceului, care îşi propune 

promovarea istoriei neamuluui, cântecului 

patriotic, dansului popular la baza cărora 

stau: dragostea de patrie, trecutul glorios şi 

personalităţile de valoare ale neamului. 

Claselor a V-IX-a li s-a propus un concurs de imagini plastice 

cu genericul „Simbol al dragostei de Ţară” şi două dintre probele: 

 cântec patriotic(două categorii: individual şi colectiv):  

 scenetă patriotică; 

 dans popular (hora, hostropăţul, sârba, coasa, brâul, bătuta, 

polca din bătrâni). 

Condiţii de participare: 

1. La concurs au  participat obligatoriu toate clasele a V-a- IX-a 

2. Concurenţii vor interpreta doar cântece româneşti. 

3. Concurenţii vor prezenta portul popular sau cel corespunzător 

cântecului / dansului interpretat. 

Criterii de apreciere : 

1. Măiestrie interpretativă. 

2. Ţinută scenică. 

3. Respectatea tematicii, condiţiilor propuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În clasele liceale, la propunerea dnei Burlacu 

Svetlana, şefa catedrei dirigenţie, s-a organizat şi 

Desene realizate de către elevii 

claselor a V-a - a IX-a 

Colaj de desene 

Elevii clasei a IX-a interpretând cântece cu caracter patriotic 

Ștefan Natalia, 

director adjunct 

pentru educație 

Ştefan Natalia, director 

adjunct pentru educaţie, 

IPLT „Ştefan Vodă” 



desfăşurat o activitate amplă, cu genericul „La răscruce de drumuri”, în cadrul căreia s-au prezentat o trecere 

în revistă a celor mai semnificative momente istorice din trecutul glorios al neamului nostru. 

Clasa a X-a A a prezentat I-a unire politică a Ţărilor Româneşti de la 1600: Mihai Viteazul, portretul 

domnitorului, secvenţe de film). 

Clasa a X-a B au înscenat o secvenţă din „Moş Ion 

Roată şi Unirea” de I. Creangă. 

Clasa a X-a C au prezentat declaraţiile de la Marea 

Unire din 1918, mai multe hărţi politice din acea vreme. 

Clasa a XI-a A au înscenat o secvenţă din romanul 

„Temă pentru acasă” de N. Dabija. 

Clasa a XI-a C au prezentat un scurt istoric al 

evenimentelor de la 1989, dând citire Declaraţiei de 

independenţă şi intonând imnul Republicii Moldova. 

E de menţionat că toţi diriginţii au implicat majoritatea elevilor. Numerele prezentate au fost bine 

pregătite. Elevii au demostrat o prestaţie scenică înaltă, atitudine responsabilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansatorii din clasa aV-a 

Elevii clasei a XI-a dau citire Declaraţiei de 

Independenţă a Republicii Moldova 

Sfârşit de spectacol Secvenţă din drama "Apus de soare" 

Dansatorii clasei a VIII-a 


