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Colegiul Naţional “Radu Greceanu”, Slatina, 2009

Catedra de Latină

Studiul limbii latine este o tradiţie la Colegiul Naţional "Radu Greceanu", unul dintre
directorii acestui lăcaşde învăţământ fiind profesorul Toma Vasilescu, autor de manuale,
umanist, absolvent de studii clasice.

Ce oferăstudiul limbii latine?

Limba latinădezvoltăaptitudini logice şi analitice, oferăo viziune mai profundă
asupra culturilor din trecut şi face accesibilăliteratura lumii antice mediteraneene. Textele
antice ridicăîintrebări de actualitate cum ar fi: care este definiţia justiţiei?, care este natura
iubirii?, cum putem alege între loialitatea faţăde prietenii noştri şi obligaţiile faţăde
comunitate?.

Literatura latinăse studiazăîn clasele a XI-a si a XII-a, oferind o perspectivăasupra
unei lumi aparent similare, dar incredibil de diferităde a noastră. În clasele a IX-a şi a XI-a
elevii învaţăconcomitent cu gramatica limbii latine despre mitologia greco-romană, viaţa şi
literatura in Roma antică, statutul femeii in societate, dreptul roman, etc..

Elevii de clasele a XI-a şi a XII-a pot opta pentru studiul aprofundat al unor prozatori
şi poeţi din Epoca lui Augustus, studiazăEneida lui Vergilius, Odele lui Horatius sau
discursurile lui Cicero.

Aceştia pot participa la un concurs internaţional intitulat Certamen Ciceronianum
Arpinas, care se desfăşoarăanual în Italia, la Arpino, lângăRoma şi care constăîn traducere
de text şi interpretare ideaticăşi stilisticădin opera lui Cicero. Astfel, elevii noştri au
privilegiul de a cunoaşte 500 de tineri de vârsta lor, pasionaţi de limbi clasice, dar cu
preocupări moderne, care socializeazătimp de 4 zile în provincia Frosinone din regiunea
Lazio.

De-a lungul celor 20 de ani de după1989, elevii acestui colegiu s-au dovedit extrem
de talentaţi şi s-au întors cu premii şi menţiuni de la Faza Naţionalăa Olimpiadei de Limba
Latină.

Patru dintre ei au participat la Certamen Ciceronianum Arpinas:
Valeriu Diţuleasa – 1998 ;
Valentina Georgescu – 2000 ;
Georgeta Constantinescu – 2005 ;
Maria Letiţia Tudorin – 2009.
Va aşteptăm cu drag la noi săvădesăvârsiţi cultura generalăşi prin studiul limbii

latine.


