
ACTOR PENTRU O ZI 

Principala motivație a echipei în 

abordarea acestui proiect o reprezintă 

nevoia de valorificare la nivel optim a 

spațiului destinat organizării de serbări, 

spectacole și evenimente de către elevii și 

dascălii Școlii Gimnaziale “Constantin 

Gerotă“. 

Un important considerent avut în vedere este faptul că școala are o 

vechime de peste 100 de ani, fiind primul lăcaș de educație care și-a păstrat 

destinația până în prezent. De asemenea, este instituția de educație cu cea mai 

numeroasă populație școlară și apreciată la nivel zonal ca una dintre cele mai 

performante. Din punctul de vedere al funcționalității spațiilor, școala noastră 

este singura care beneficiază de o sală tip amfiteatru, motiv de mândrie pentru 

toate generațiile de absolvenți și de plăcută revedere pentru promoțiile care 

organizează încă tradiționala “întâlnire de 50 de ani” de la absolvire.  

Din păcate, însă, procesul de modernizare a școlii nu a ajuns și la 

amfiteatrul ei, firește, din cauze financiare. Mobilierul vechi  care poartă 

urmele trecerii a mii de elevi prin băncuțele înguste și incomode, podeaua 

tocită de pași, dar și de ani, scena  amenajată minimal, toate acestea merită o 

schimbare în sincronie cu epoca modernă în care școala în ansamblul ei trebuie 

să răspundă nevoilor sporite ale copiilor.  

Se impune schimbarea în întregime a mobilierului, reabilitarea podelei 

și a pereților, amenajarea corespunzătoare a scenei, inclusiv dotarea cu 

instalație de sonorizare, de iluminare. În plus, dacă se poate achiziționa un 



videoproiector care să fie instalat permanent în acest spațiu, amfiteatrul poate 

fi închiriat pentru organizarea de conferințe, știut fiind că la nivelul orașului nu 

există posibilități de găzduire de astfel de evenimente. 

În afară de sala amfiteatru a Scolii Gimnaziale ”Constantin Gerotă”, 

singura sală de spectacole existentă în Calafat se află la Casa de Cultură a 

orașului, dar și aceasta  lasă mult de dorit la capitolul amenajare, așa încât 

obiectivul nostru de modernizare a amfiteatrului  de aproape 95 mp este cu 

atât mai justificat.   În acest fel, calitatea activităților cultural-artistice ale 

elevilor poate avea de câștigat, devenind un spațiu modern și funcțional pus în 

folosul întregii comunități locale.  

      


