
O nouă întâlnire a Clubului de 
Storytelling a Casei Corpului 
Didactic (CCD), la Fălticeni 
  
A treia întâlnire din acest an școlar a Clubului de Storytelling a Casei Corpului 
Didactic (CCD) "George Tofan" Suceava s-a desfășurat la Centrul de Documentare 
și Informare a Colegiului Tehnic "Mihai Băcescu" Fălticeni.Tema întâlnirii: „Mai 
ştim oare să scriem scrisori într-o lume digitală?Ziua Internațională a Scrierii 
Scrisorilor” a fost pentru elevii clasei a V-a și a X-a D prilej de nostalgie după 
cuvintele calde, încărcate de emoții cuprinse în scrisorile familiale, scrisori-
manifest sau scrisoarea-fluviu plină de dorințe către Moș Crăciun.Scenariul 
activității a cuprins lecturi din: "Scrisori de pe front" (1918); ultima scrisoare a 
Reginei Maria a României,“Ţării mele şi poporului meu”, apărută în Frontul 
Mărăşeşti, august-septembrie 1938; "Scrisoare din Basarabia", de Grigore Vieru; 
Scrisoarea studenților basarabeni despre Marea Unire, din 2 aprilie 1917; Sfântul 
Ioan Iacob Hozevitul "Imnul românesc", 1956; scrisoarea lui Alexandru Vlahuţă 
către fiica sa, Margareta; corespondența Leca Morariu/ ”Scrisori bucovinene ale lui 
Eugen Dimitriu; J.R.R. Tolkien (scriitorul romanului „Stăpânul inelelor”), dându-
se drept Moș Crăciun către fiii săi, 1925; poezia "Cântec de adormit Mitzura", de 
Tudor Arghezi; Scrisori către Leca Morariu, îngrijite de Eugen Dimitriu; scrisoarea 
lui Mark Twain către fiica lui Susie de 3 ani, 1975; “Telegrama telefonată”, de 
Octavian Sava în interpretarea actorilor Ileana Stana Ionescu şi Radu Beligan 
(vizionare sceneta umoristică); proiecția clip Scrisoare către liceeni, de Tudor 
Chirilă.CCD Suceava transmite felicitări coordonatorilor: prof. documentarist 
Mattylena Boicu, prof. Valentina Nazarov, prof. Irina Suman, prof. Narcisa 
Cristina Feștilă, prof. Olimpia Apetrei, prof. Marius Chirilă coordonați de 
directoarea - prof Claudia Suseanu,director adjunct - prof. Silva Chirila, director 
adjunct - prof. Mariana Silvia Țuca. 
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