In anul 2009, am absolvit Liceul "A.T.Laurian", Profilul Uman, Specializarea Bilingv
Franceza si am ales sa urmez cursurile Facultatii de Litere, Specializarea Franceza-Engleza din
cadrul Universitatii "Al.I.Cuza" Iasi. Va marturisesc ca imediat dupa ce m-am vazut cu diploma
de bacalaureat, am simtit o tristete profunda amestecata in acelasi timp cu o frica intensa
gandidu-ma la ce ma poate astepta de-a lungul parcursului meu academic. Imi parea rau ca ma
despart de profesorii deosebiti care mi-au indrumat mereu pasii pe drumul cunoasterii si al vietii
cum au stiut ei mai bine (si tin sa ii mentionez intrucat imi sunt atat de dragi si am tot respectul
pentru dumnealor si pentru munca depusa: d-na prof. dirig. Mariana Constantin, d-na prof.
Adela Bantus, d-na prof. Liliana Barliga, d-na prof. Coca Dorica, d-l prof. Ioan Onofrei, d-l prof.
Constantin Manolache) si in acelasi timp imi era frica deoarece nu stiam ce ma asteapta la
Facultate. Dar acum, rememorand, imi dau seama ca nu a fost atat de greu.
Am reusit sa fac fata cu brio tuturor examenelor si probelor pe parcursul celor 3 ani si
recunosc ca baza pe care am acumulat-o in timpul liceului mi-a fost de mare folos. Imi amintesc
si acum de cuvintele doamnei profesoare diriginte Mariana Constantin care nu a incetat sa ne
spuna nicio clipa in cei 4 ani ca la facultate nu invatam sa vorbim sau sa scriem intr-o limba
straina. Mare dreptate avea! Nu am invatat sa vorbesc in franceza sau in engleza; baza a jucat
un rol primordial: cei care o aveau nu aveau nici un fel de probleme, ceilalti trebuiau sa mai
invete. Si majoritatea lecturilor obligatorii le parcusesem inainte sa ajung la facultate deoarece
se aflasera si pe listele cu carti pe care le primeam de la doamnele profesor Mariana Constantin
si Adela Bantus pentru vacanta de vara.
In anul 3 de facultate, am avut sansa sa plec sa studiez in Franta, in Limoges pentru un
semestru. Era cel mai mare vis al meu si iata ca ajunsese sa prinda forme. Cred ca acea
perioada a fost cea mai frumoasa din intreaga facultate si ma bucur ca nu am ratat-o. Lucrurile
pe care le-am vazut si le-am cunoscut mi-au placut, mi-au deschis ochii, m-au facut sa imi
iubesc tara mai mult si sa incerc sa contribui si eu cu o particica oricat de infima la dezvoltarea
ei. Eram fascinata de lectiile de viata ale d-nei prof. Mariana Constantin si nu intelegeam de ce
isi iubea tara atat de mult si in neputinta mea, imi doream sa fiu si eu mandra cu adevarat ca
sunt romanca. Astazi va pot spune cu certitudine ca nu as da tara mea pe nimic din Occident.
In prezent, sunt masterand la Facultatea de Informatica din cadrul aceleasi universitati,
Specializarea Lingvistica Computationala. Am schimbat domeniul dar in continuare ma aflu in
stransa legatura cu studiul limbii chiar daca de aceasta data este vorba de limba romana. Ador
ce invat aici: colegii si profesorii sunt minunati; sunt incantata ca nu sunt nevoita sa ma supun
unor opinii, ci din contra sa vin cu propriile pareri si sugestii si in acelasi timp ca ajut la crearea
de resurse informatice pentru limba romana.
Cu siguranta pasiunea mea pentru limbi straine nu va disparea deoarece am lucrat ca
traducator si ori de cate ori mi se ofera ocazia, traduc cu cea mai mare placere; dar, incerc sa o
combin si cu cea mai noua pasiune a mea: lingvistica computationala. In cateva cuvinte, iata
parcursul meu de la absolvirea liceului pana in ziua de astazi. Ar mai fi foarte multe de spus, dar
ma tem ca se vor transforma in cateva pagini acele cateva randuri. Pe scurt, profesorii din
Liceul "A.T.Laurian" au pus bazele formarii mele ca om, ca individ intr-o societate si ca
proaspat absolvent de liceu cu cunostiintele necesare pentru un viitor student la Facultatea de
Litere.
Va multumesc doamna Gabriela Mangir fiindca pastrati legatura cu noi, fosti absolventi
de Bilingv Franceza si ca uneori "ne trageti de maneca" (bineinteles, la figurat vorbind; eu ma
bucur nespus ca imi amintiti din cand in cand de unde am plecat si cui trebuie sa aduc multumiri
pentru cunostintele mele de limba franceza si va rog sa continuati sa o faceti).
Mult succes in tot ce va propuneti, sanatate si putere de lucru cu urmatoarele generatii!
Toate cele bune,
Andreea Gagea

