
Cluj Letters Summer School 

 

Cluj Letters Summer School a reprezentat pentru elevi și pentru profesorii însoțitori șansa 

de a petrece două săptămâni minunate în cadrul Facultății de Litere. Programul realizat special 

pentru participanți a inclus atât activități școlare, constând în audierea cursurilor ținute de 

profesori universitari, participarea la seminarii interactive, socializarea cu studenți și doctoranzi 

ai Facultății de Litere, cât și petrecerea timpului liber în compania studenților însoțitori și a 

profesorilor din echipa de proiect, în cadrul unor excursii, drumeții, vizite la muzee, expoziții de 

artă, concerte și multe altele. Toate aceste activități au creat cadrul plăcut al acestei școli de vară, 

elevii simțindu-se asemenea unor musafiri speciali, având posibilitatea de a învăța la cursurile 

prezentate special pentru ei, dar și de a se relaxa în timpul liber, de a socializa în campusul 

studențesc sau în excursii, de a experimenta viața de student, de a vizita orașul universitar Cluj-

Napoca, de a-și construi amintiri frumoase imortalizate în fotografiile pe care le vor revedea cu 

nostalgie peste ani.  

Pentru noi, profesorii însoțitori, școala de vară a reprezentat șansa de a resimți emoțiile 

vieții de student, de a ne întoarce la speranțele și idealurile pe care ni le propuseserăm în timpul 

studenției, când asemenea oricărui student, credeam că vom reuși „să mutăm munții”, să 

schimbăm lumea, să citim toate bibliotecile, să depășim orice limite, idealuri de care ne-am 

îndepărtat în timp, încorsetați fiind de cerințele și prioritățile survenite subtil și inevitabil o dată 

cu punerea în practică a vocației de dascăl. Participarea la școala de vară ne-a energizat, ne-a 

reamintit țintele pe care le urmăream, ne-a reorientat, ne-a oferit șansa să colaborăm cu profesorii 

noștri de la facultate cu scopul de a-i încuraja pe elevi să creadă în șansa lor, să se pregătească 

pentru a-și continua studiile după liceu, să vadă ei înșiși ce înseamnă să studiezi în cadrul unei 

facultăți de prestigiu. Uneori profesorii de liceu epuizează toate argumentele care i-ar putea 

motiva pe elevi să-și continue studiile în cadrul unei facultăți, tocmai de aceea astfel de proiecte 

sunt extreme de binevenite. Elevii nu trebuie să facă ce zice domnul sau doamna dirigintă, ei pot 

participa la o astfel de școală de vară pentru a experimenta, pentru a se convinge. Elevii noștri 

pot fi motivați și stimulați să învețe prin astfel de proiecte, ei nu vor avea răbdare să citească 

despre beneficiile absolvirii unei facultăți, dar dacă vor participa la școli de vară sau dacă le vor 

povesti prietenii lor despre experiența unei școli de vară, cu siguranță vor fi mult mai determinați 

să se pregătească pentru examenele de admitere la facultate. Școala de vară de la Cluj a venit 

astfel în intâmpinarea nevoilor elevilor de a cunoaște, dar și în ajutorul profesorilor care îi vor 

putea orienta mai ușor pe elevi spre o facultate. 

Apreciem inițiativa profesorilor de la Facultatea de Litere, precum și munca în echipă a 

membrilor proiectului, implicarea studenților și sperăm că acest proiect va continua pentru ca și 

alți elevi să beneficieze de această experiență. 

Mesajele elevilor mei la finalul acestei școli de vară reprezintă certitudinea că aceast proiect este 

extrem de benefic și merită să continue în anii următori. 

Prof. însoțitor Liana Todoran , Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean 

 

 

În cadrul proiectului Cluj Letters Summer School m-am simțit foarte bine și absolut totul de aici 

mi-a plăcut. A fost o experiența pe care nu o să o uit și nu regret că am făcut alegerea de a veni. 

În aceste două săptămâni am învățat multe lucruri, mi-am aprofundat cunoștințele, am întâlnit 

oameni minunați și mi-am făcut prieteni. Cursurile au fost interesante, iar profesorii au fost 



foarte amabili cu noi. Activitățile au fost foarte frumoase, iar programul a fost bine gândit. 

Vreau să mulțumesc organizatorilor și tuturor celor implicați în acest proiect pentru atenția, 

grija și toate lucrurile ce ni le-au oferit! Nu o să uit niciodată această experiența!  

( Diana Șutea, elevă în clasa a XI-a) 

Experiența mea în tabăra de vară de la Cluj a fost foarte interesantă deoarece am văzut cum 

este să fii student la Facultatea de Litere, cum este să înveți despre literatură, despre scriitori, 

cum este să înveți o limbă străină. Mi-am făcut prieteni noi, din alte orașe, cu care am petrecut 

și timp liber. 

(Diana- Stephani Moscu, elevă în clasa a X-a) 

 

„Școală de vară”-  probabil pentru majoritatea persoanelor aceste cuvinte transmit plictiseală, 

cum să faci școală vara?!. Însă pentru mine,Cluj Letters Summer School a însemnat o experiență 

care m-a ajutat să văd  viața cu alți ochi, am înțeles ce înseamnă de fapt, viața de student. 

În primul rând, deși nu este „floare la ureche” să fii student, această experiență m-a înzestrat cu 

cunoștințe, pe care deși le auzisem deja, nu le descoperisem în totalitate până acum. 

În al doilea rând, această experiență m-a ajutat să leg noi prietenii, să cunosc mulți oameni 

minunați și să comunic mult mai mult cu cei din jurul meu. 

Chiar dacă îmi doresc să particip și la următoarele două ediții, sper ca și alți elevi să intre în 

pantofii unui student la litere, să vadă și ei cum e să participi la cursuri și seminarii, să cunoști 

persoane din diferite colțuri ale țării și să te redescopere pe tine însuți. 

( Roxana Bindea, elevă în clasa a XI-a) 

Şcoala de vară "Cluj Letters Summer School" a fost o experienţă de neuitat pe care aş repeta-o 

oricând. Nu regret decizia pe care am făcut-o când m-am hotărât să particip la această şcoală 

de vară. 

Cel mai mult mi-a plăcut că am avut ocazia să învăţăm lucruri noi de la cursurile la care am 

participat, lucruri care o să ne fie de folos în viitor. 

Mă bucur că am avut oportunitatea de a trăi timp de 2 săptămâni viaţa de student. 

( Larisa Cimpoeș, clasa a X-a) 

Tabăra de vară mi s-a părut grozavă. Nu doar pentru faptul că am avut şansa să îmi petrec 

timpul două săptămâni întregi alături de alți elevi, să iau parte la activități cum ar fi: vizitarea 

multor părți ale municipiului Cluj-Napoca, vizitarea  multor muzee ( mi-a plăcut Muzeul de 

mineralogie ) excursiile la Salina Turzii, Cheile Turzii şi chiar baza aeriană din Turda, dar și 



pentru faptul că am putut să mă pregătesc, să învăț de la profesorii universitari din Facultatea 

de Litere, să "trăiesc" viața unui student, o experiență nouă şi unică pentru mine. 

(Molnar Sipos Szabolcs, clasa a XI-a) 


