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Proiectul „Întâlniri cu... TÂLC, Cu recunoștință despre generozitate”, ediția a XIII-a  

 

Miercuri, 14 decembrie 2022, începând cu ora 15.00, a avut loc în aula Universității „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, proiectul „Întâlniri cu...TÂLC” ,Cu recunoștință despre generozitate”, 

eveniment aflat la ediția a XIII – a, organizat de  Departamentul de Consiliere Profesională având 

ca profesor coordonator pe prof. univ. dr. Venera-Mihaela COJOCARIU. 

 Invitata specială a acestei ediții a fost Andreea LICHI, absolventă a Facultății de 

Psihologie și Științe ale Educației, din cadrul Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în 

calitate de psiholog și psihoterapeut în psihotraumă în formare, autor, activist. 

Evenimentul s-a bucurat de prezența unui număr mare de participanți reunind deopotrivă 

studenți, masteranzi și absolvenți din cadrul Facultății de Litere, programul de studii Pedagogia 

Învățământului Primar și Preșcolar (anii I, II, III), din cadrul programului de studii de master 

Strategii inovative în educație (anii I, II), precum și cadre didactice din colectivul universității.  

Tematica centrală a întâlnirii a fost despre semnificația și dimensiunile recunoștinței și 

generozității.  Momentul de deschidere a aparținut elevei Școlii Gimnaziale ,,Alecu Russo” Bacău, 

Carina DONICI, din clasa a III-a, care a interpretat colindul ,,Scoală gazdă din pătuț”. 

Întâlnirea a devenit plină de suspans la apariția Alinei POPOVICI și Emanuelei 

BUTNARU care au adus în scenă ,,Povestea lui Grinch care a furat Crăciunul”, o poveste și 

punere în scenă împletită cu interpretări de colinde dar și cu finalul frumos, cel al schimbării 

sufletului personajului Grinch. Un alt moment artistic plin de sensibilitate a fost cel al elevei 

Colegiului Național Pedagogic ,,Ștefan cel Mare” Bacău, Georgiana MÂȚĂ care a transmis un 

mesaj important prin interpretarea muzicală ,,De Crăciun să fim mai buni!”.  Această întâlnire a 

culminat cu prima intervenția a invitatei speciale, Andreea LICHI, „Cine sunt eu?” care a relatat 

repere ale existenței sale, o viață intensă și complexă, marcată de determinare, curaj, recunoștință 

și speranță, un om minunat care nu s-a dat bătut în fața obstacolelor și care este acum, inspirație și 

model de viață pentru mulți dintre noi. 

Alte momente deosebite au fost cel al profesorului pentru învățământ primar, Loredana 

BILIBOC, absolventă a programului de licență Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar,  

care a împărtășit cum s-a născut pasiunea pentru profesia sa, precum și cum a reușit să depășească 

aspecte dificile ale vieții personale. 
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Alte două interpretări emoționante au fost cel al Roxanei Bianca CIOBOTARU, studentă 

în anul II la programul de studii P.I.P.P., care a  recitat poezia ,,Cântec femeiesc” aparținându-i lui 

Adrian Păunescu precum și cel al Danei-Raluca MORARU, studentă în anul II la programul de 

studii P.I.P.P., care a recitat o poezie deosebită creația proprie ,,Celor ce -au grăit în mine”, despre 

recunoștința față de oamenii care ne-au format, ne-au făurit drumul și datorită cărora astăzi suntem 

ceea ce suntem.  

Gânduri amestecate pentru părinți au fost completate de recitarea „Repetabila povară” 

aparținându-i lui Adrian Păunescu. 

 Alte momente emoționante, părți integrante ale întâlnirii au fost realizate de Liliana STAN 

studentă în anul II, programul de studii  P.I.P.P.,  împreună cu cei doi copii ai săi, care au interpretat 

melodia ,,Cât trăim pe-acest pământ”, Georgiana FULGA, studentă anul I, cu minunatul colind 

,,Noi umblăm să colindăm”, Ana ȘTEFAN, studentă în anul III cu o poezie „Despre mulțumire”, 

despre faptul de a fi mulțumit cu ceea ce ai. 

Grupul Ideal coordonat de profesor pentru învățământul primar Irina CUCU-CHIRIAC, a 

încântat auditoriul și a readus aminte importanța iubirii față de țară prin interpretările muzicale 

,,Tot ce-i românesc nu piere” și ,,Român voi fi mereu”. 

Invitata, Andreea LICHI a prezentat necesitatea cultivării recunoștinței deoarece aduce 

beneficii multiple: pace, bucurie, mulțumire și cel mai important lucru: să fim recunoscători aici 

și acum, să nu amânăm ca și temporalitate pentru viitor.  

Îndemnul și gândul  final a fost: ,,Evoluați permanent, bucurați-vă, apreciați și fiți 

recunoscători pentru că despre asta este viața!” 

A fost o întâlnire deosebită, cu o bogată încărcătură emoțională, toate momentele redate și 

interpretate oscilând între aceste două cuvinte magice... Recunoștință și Generozitate. 

 

 


