
 

 

 

 

Colegiul Național Pedagogic ”Gh. Lazăr” Cluj-Napoca – ”Cultură și civilizație românească” 

Școli de vară pentru diaspora 

 

Un proiect inedit de voluntariat și de valorificare a pregătirii pedagogice practice de specialitate a elevelor de 

la Colegiul Național Pedagogic ”Gh. Lazăr” Cluj-Napoca l-a reprezentat inițierea, pregătirea și desfășurarea cu succes 

a școlilor de vară pentru diaspora, respectiv pentru copiii românilor care trăiesc și muncesc în Italia, regiunea Veneto. 

Proiectul intitulat ”Cultură și civilizație românească” este rezultatul parteneriatelor încheiate de directorul 

Colegiului Național Pedagogic ”Gh. Lazăr” Cluj-Napoca, prof. dr. Mircea Bertea, cu parohiile ortodoxe din orașele 

Bassano del Grappa,  Veneția și Verona, unde trăiesc și muncesc peste 50.000 de români și familiile lor.  

Este un proiect menit să ajute copiii românilor plecați în străinătate să-și păstreze identitatea națională, să nu 

uite limba țării, obiceiurile și tradițiile ei. 

Proiectul a fost pregătit pe parcursul întregului an școlar 2016/2017 prin semnarea parteneriatelor, prin 

trimiterea de cărți și materiale didactice din România în Italia, prin activități interactive online care, dincolo de 

prezentări, cunoaștere reciprocă, familiarizare și socializare, au inclus lecții, concursuri de recitări și cântece românești, 

precum și activități filmate (ex. cum se țese la un război de țesut).  

Școlile de vară au fost organizate și desfășurate în a doua jumătate a lunii iunie și în prima jumătate a lunii 

iulie a.c. pe lângă parohiile din Veneția și Bassano del Grappa (preot paroh Cristian Mănășturean), cu participarea 

unor echipe de eleve și profesori voluntari de Colegiul Național Pedagogic ”Gh. Lazăr” și a unor studenți de la 

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj.  

În medie, o serie de școală de vară a durat între șapte și nouă zile, program de 7:30 la 15:30, cu implicarea 

totală a preoților parohi și a soțiilor acestora, parohiile fiind și cele care au asigurat suportul material pentru transportul 

și cazarea elevelor practicante în familii de români stabiliți în Italia. 

Activitățile școlii de vară s-au desfășurat pe grupe de vârstă (6-7 ani, 8-9 ani, 10-11 ani, 12-13 ani). Atelierele 

au vizat activități adaptate pentru disciplinele limba și literatura română, istoria și geografia României, ed. moral-civică, 

muzică, lucru manual/meșteșuguri tradiționale românești și arte vizuale. Aceste activități au fost animate de jocuri și 

cântece pentru copii, de vizite în împrejurimi sau la obiective culturale (muzeul Hemingway de la Bassano del Grappa, 

Catedrala San Marco, Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția). 

Sărbătoarea Sânzienelor a dat ocazia elevelor practicante de la Pedagogic Cluj să pregătească, împreună cu 

copiii din parohia de la Bassano del Grappa, un spectacol tradițional românesc specific acestei sărbători. Profesoara 

Ionița Timiș, coordonatoarea echipei de eleve de la Pedagogic, originară din Maramureș, a adus de acasă, de la 

Borșa, făclii tradiționale și a pregătit cu elevele și studenții de la teologie o suită de dansuri tradiționale în care i-a 

implicat nu numai pe copiii românilor din parohie, ci și pe părinții și bunicii lor prezenți la spectacol. Manifestarea 

românească a  fost întregită de expoziția de fotografie adusă din România și prezentată sub genericul ”Frumusețea 

satului românesc văzută prin ochii copiilor”, prin intermediul căreia vizitatorii s-au reîntors imaginar în satele și casele 

lor de origine din diferitele regiuni ale României. Această expoziție a inclus fotografii cu biserici de lemn, case vechi, 

costume populare și peisaje din lumea satului românesc. 

Un moment de mare atracție și inedit l-a reprezentat prezența la școala de vară de la Bassano del Grappa a 

meșterului popular Pălăguța Hodor, în vârstă de 72 de ani, o colaboratoare apropiată a Colegiului Pedagogic din Cluj, 

care a venit tocmai din satul Slătioara, comuna Bârsana, pentru a-i învăța pe copiii românilor din Italia să toarcă și să 

țeasă trăistuțe la celebrul și mult admiratul război de țesut adus tocmai din Maramureșul românesc. 

Fiind o reușită totală (A se vedea site-ul Episcopiei Italiei http://episcopia-italiei.it/stiri/index.php/ro/89-stiri/ 

1168-incheierea-scolii-de-vara-cultura-si-civilizatie-romaneasca-la-bassano-del-grappa), proiectul de parteneriat al 

voluntarilor de la Pedagogic Cluj cu parohiile românești din regiunea Veneto va continua în luna decembrie a.c. cu 

trimiterea altor echipe de practicante ce vor ajuta comunitățile de români din Verona și Bassano del Grappa să-și 

învețe copiii cântece, colinde și obiceiuri tradiționale românești de Crăciun și de Anul Nou. 

http://episcopia-italiei.it/stiri/index.php/ro/89-stiri/%201168-incheierea-scolii-de-vara-cultura-si-civilizatie-romaneasca-la-bassano-del-grappa
http://episcopia-italiei.it/stiri/index.php/ro/89-stiri/%201168-incheierea-scolii-de-vara-cultura-si-civilizatie-romaneasca-la-bassano-del-grappa

