
 

 

5. VOLUNTARIAT /  PARTENERIAT ÎN COMUNITATE 

Șc
o

al
a 

C
ar

aș
-S

e
ve

ri
n

e
an

ă 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Se
ri

a 
II

I N
r.

 3
(5

3
) 

 
5

3
 

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  



 

 

5. VOLUNTARIAT /  PARTENERIAT ÎN COMUNITATE 

 

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

Șco
ala C

araș-Se
ve

rin
e

an
ă                                  Se

ria III N
r. 3

(5
3

) 

 

5
4

 

  CENTRELE DE TINERET ALE 
EPISCOPIEI CARANSEBEȘULUI – O 

„INVESTIȚIE PROFITABILĂ” A 
BISERICII 

 
Tendințele tot mai acute de secularizare 

înregistrate la nivelul întregii societăți, dar, mai ales, la 
nivelul tinerei generații, criza morală și demografică 
tot mai accentuată din ultimii ani, alături de numărul 
mare de copii și tineri cu părinți plecați în străinătate, 
precum și de nevoia unei implicări mai susținute a 
Bisericii în viața Cetății, sunt premise care au dus, în 
ultimii ani, la intensificarea misiunii cu tinerii în 
Episcopia Caransebeșului. 

După cum afirma și Preafericitul Părinte Patriarh 
Daniel, în mesajul de deschidere a anului școlar 2014-
2015, rolul Bisericii și, implicit al educației religioase, 
în educarea copiilor și tinerilor este, în mod 
tradițional, unul de maximă importanță, fiind evidentă 
complementaritatea dintre spiritualitate și știință, 
dintre credință și cultură,  educația religioasă având 
nu doar un rol informativ, ci, mai ales, unul formativ.  
În acest sens, în dezvoltarea unei educații autentice 
pentru viață este esențială cultivarea unei legături 
statornice și a unei cooperări rodnice între familie, 
școală și comunitate (implicit și Biserică), mai ales în 
contextul unei societăți de consum, marcată tot mai 
mult de o mentalitate care orientează copiii și tinerii 
spre senzaționalul artificial și profitul material imediat. 
Iar în acest context, o eludare a rolului și a impactului 
semnificativ, istoric dovedit, pe care l-a avut și îl 
deține Biserica în ceea ce privește educația tinerilor, 
ar aduce mari prejudicii, cu efecte negative asupra 
întregii societăți pe termen mediu și lung.  

Realitățile societății contemporane – în care 
plăcerea, banul, consumerismul, individualismul și 
superficialul deturnează tot mai mulți tineri de la 
căutarea valorilor spirituale profunde – obligă, așadar, 
principalii actori implicați în formarea tinerei generații 
la adoptarea unei strategii comune și adecvate 
nevoilor și așteptărilor tinerilor.  

În sensul acesta, Episcopia Caransebeșului, 
implementează, începând cu anul 2012, o strategie 
proprie de lucru cu copiii și tinerii, alături de familie și 
școală, în cadrul proiectului „Împreună pentru copiii 
noștri”. Punctul de plecare al acestei strategii l-a 
constituit un studiu sociologic realizat în perioada 
noiembrie 2012 – februarie 2013, în cadrul căruia au 
fost aplicate o serie de chestionare unui număr de 
aproximativ 600 de elevi de clasele gimnaziale din 
zona Protopopiatului Moldova Nouă (respectiv orașul 
Moldova Nouă și localitățile rurale de pe Clisura 
Dunării și Valea Nerei). Rezultatele acestui studiu 
sociologic arătau încă de atunci (cu 4 ani în urmă) 
tendințe îngrijorătoare la nivelul copiilor și 
adolescenților: 

 timpul tot mai mare petrecut în spațiul 
virtual, de multe ori fără control parental, în 

dauna socializării reale și a preocupărilor 
ludice specifice vârstei;  

 timpul tot mai scurt petrecut cu părinții, în 
principal datorită fenomenului migrației 
forței de muncă în străinătate;  

 scăderea interesului pentru școală și pentru 
educație (formare) în general, pe fondul 
falselor modele care sunt promovate în mass-
media;  

 din punct de vedere al vieții religioase, o 
participare destul de redusă la viața Bisericii, 
concretizată într-o prezență scăzută la 
biserică, în principal din cauza  lipsei unei 
educații adecvate în familie;  

 lipsa unor activități extrașcolare care să 
promoveze valorile morale și spirituale, 
precum: credința, cinstea, corectitudinea și 
responsabilitatea. 

Ca urmare, la nivelul eparhiei Caransebeșului, 
alături de programele Patriarhiei Române – „Hristos 
împărtășit copiilor” și „Alege Școala!” - a fost 
implementat, începând cu luna octombrie 2012,  
programul-cadru „Tineri în Biserică” menit să vină în 
sprijinul copiilor și tinerilor, dar și al preoților și 
profesorilor, prin crearea unui cadru non-formal de 
educație a tinerei generații.  „Tineri în Biserică” este și 
acum – în al cincelea an de când funcționează – un 
deziderat și îndemn permanent al Departamentului de 
tineret al Episcopiei Caransebeșului, concretizat în: 

 înființarea unor centre de tineret la nivelul 
parohiilor; 

 tabere, școli de vară, pelerinaje și excursii 
tematice; 

 concursuri pe teme religioase („Să ne 
cunoaștem credința!”) ; 

 spectacole artistice și cu caracter filantropic 
susținute de copii si tineri;  

 reuniuni și procesiuni ale tinerilor din Caraș-
Severin; 

 simpozioane, seminarii și ateliere de lucru 
pentru tineri; 

 proiectul adresat părinților „Împreună pentru 
copiii noștri”. 

Centrul de tineret este un concept nou, 
implementat în premieră în eparhia noastră, care își 
propune să ofere coerență și consistență misiunii cu 
tinerii la nivelul parohiilor.   

Urmărind, în același timp, permanentizarea 
activităților cu tinerii, centrul de tineret al Bisericii 
înseamnă: 

 programe educative, culturale și artistice cu 
caracter duhovnicesc 

 program permanent (cel puțin două activități 
pe săptămână) 

 parteneriate cu diverse instituții: școli, 
biblioteci, case de cultură 

 voluntariat în Biserică pentru personalul 
implicat (preoți, profesori, psihologic, 
asistenți sociali, artiști plastici, specialiști din 
diverse domenii, studenți) 
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   activități monitorizate, coordonate și 
susținute de Centrul eparhial. 

Primele centre de tineret din Episcopia 
Caransebeșului au fost înființate pe lângă parohiile 
urbane din Oravița, Moldova Nouă și Reșița la finele 
anului 2012 și începutul anului 2013, în urma 
concursului eparhial „Să ne cunoaștem credința”, prin 
eforturile preoților parohi sprijiniți de profesori 
voluntari și alți actori importanți din comunitate. Un 
rol important în consolidarea și menținerea acestor 
nuclee de tineri la nivelul parohiilor l-au avut și îl au și 
în prezent, tabere, școlile de vară și excursiile pentru 
tineri oferite gratuit de Episcopia Caransebeșului 
elevilor care sunt implicați constant în activitățile din 
centre. Merită amintite, în acest context, tabăra de 
creație „Credință și artă pentru toți” (7 ediții, începând 
din august 2012), tabăra tematică „Credință și istorie 
pentru toți” (6 ediții, începând din octombrie 2012), 
ori școala de vară „Credința altfel” (4 ediții, începând 
din iulie 2013). Toate aceste tabere, alături de 
Reuniunile naționale și internaționale ale tinerilor 
ortodocși la care cei mai merituoși tineri au fost 
prezenți – Baia Mare (2014), Cluj-Napoca (2015) și 
București (2016) – au constituit pentru sute de copii și 
tineri șansa de a participa nemijlocit și gratuit la 
activități cu caracter educativ, cultural, artistic și de 
socializare cu tineri din lumea întreagă.  

Un alt moment important în dezvoltarea rețelei 
centrelor de tineret din Episcopia Caransebeșului l-a 
constituit proiectul „Alege Școala” implementat de 
Patriarhia Română în parteneriat cu Fundația World 
Vision România, pe parcursul anilor 2014-2015, în 
cadrul căruia s-au înființat patru centre educaționale 
inovative (la Caransebeș, Moldova Nouă, Oravița și 
Reșița), scopul principal al acestora fiind prevenirea și 
combaterea fenomenului de abandon școlar. Toate 
cele patru centre s-au pliat pe centrele de tineret deja 
existente, adăugând un plus de valoare atât prin 
creșterea numărului de beneficiari ai centrelor, al 
specificului activităților derulate, cât și prin oferirea de 
cursuri de formare pentru ocupația de lucrător de 
tineret preoților și profesorilor implicați în proiect.  
Tot în acest context, au debutat și activitățile derulate 
cu părinții copiilor, în cadrul unor module și seminarii 
desfășurate atât la nivelul centrelor cât și în diferite 
orașe ale județului de echipe mixte preot-psiholog. 
Beneficiind de o curiculă atractivă și centrată pe 
așteptările elevilor, alături de dotări moderne 
constând în aparatură și material didactic divers, 
centrele „Alege Școala” au constituit o etapă 
importantă în evoluția și devenirea centrelor de 
tineret din eparhie, modelul fiind preluat și de alte 
centre înființate ulterior.  

În scurt timp, modelul deja „de succes” 
reprezentat de centrele de tineret a fost preluat de 
parohii din tot județul, practic în fiecare oraș al 
județului înființându-se cel puțin un astfel de centru 
educativ al Bisericii și, mai apoi, și în comunele mai 
mari din Caraș-Severin. Odată cu creșterea numărului 
de centre de tineret, a apărut și nevoia diversificării 

activităților desfășurate, dar și implementarea unor 
proiecte județene cu caracter educativ, care să 
reunească reprezentanți ai tuturor centrelor. Astfel a 
apărut, la începutul anului 2015, ideea organizării 
Zilelor Tineretului Ortodox în Episcopia Caransebeșului, 
proiect care, de 3 ani încoace – în preajma zilei de 2 
februarie – Ziua Mondială a tineretului ortodox - 
reunește mai multe evenimente dedicate tinerilor: 
mese rotunde, seminarii, simpozioane, conferințe 
pentru tineri, pelerinaje și excursii tematice. Fiecare 
dintre acestea reprezintă, pe lângă modalități de 
socializare și intercunoaștere și excelente prilejuri de 
învățare în context non-formal și informal pentru 
tinerii implicați.   

Nevoia – atât a tinerilor cât și a societății în 
general – de implicare a tinerilor în viața comunității a 
fost împlinită odată cu parteneriatul încheiat cu 
Fundația „Noi Orizonturi”, în cadrul căruia, în decursul 
anului 2016, pe structuri deja existente, sau creând 
altele noi, au fost înființate Cluburile Credo Impact la 
Reșița și Anina. Organizarea acestor cluburi se bazează 
pe scrierea și implementarea de proiecte în folosul 
comunității, acestea fiind, totodată, contexte de 
învățare și de voluntariat pentru elevii implicați. 
Pentru profesorii implicați în proiect, cluburile 
reprezintă oportunități de formare și perfecționare a 
metodelor didactice non-formale, precum și de 
proiectare a unor activități (la clasă sau extrașcolare) 
axate pe nevoile și așteptările elevilor. 

Strategia educativă și misionară a Bisericii cu 
copiii și tinerii a înregistrat, în vara anului 2016, un 
moment important, odată cu înființarea – sub forma 
unui grup informal de tineri, deocamdată – a primei 
asociații de tineri ortodocși la nivelul județului     
Caraș-Severin: Asociația Tinerilor Ortodocși din 
Banatul de Munte. Acest moment reprezintă, în mod 
firesc, trecerea spre o altă formă de organizare a 
misiunii Bisericii noastre cu tinerii, rețeaua de centre 
de tineret existentă devenind „pepiniera” pentru nou-
înființatul ATOR Banatul de Munte. Tineri inimoși, în 
mare parte beneficiari de câțiva ani ai activităților din 
centrele de tineret ale Bisericii, au decis că este 
vremea unei forme superioare de organizare, care să îi 
adune și să îi reunească sub o nouă identitate. O idee 
îndrăzneață – având în vedere contextul demografic, 
economic și social al județului – dar care dovedește, 
încă o dată, eficiența acestor centre de tineret care, 
printre altele, și-au propus încă de la început, să 
coaguleze în jurul Bisericii copii și tineri dornici de a 
învăța, a evolua și a crește frumos.   

Toate aceste proiecte și forme de organizare și 
sistematizare a educării tinerei generații – fie că 
vorbim  de centre de tineret, centre „Alege Școala”, 
cluburi  „Credo-Impact” sau ATOR Banatul de Munte – 
reprezintă șansa pe care Biserica din Caraș-Severin le-
o oferă copiilor și tinerilor de se forma și desăvârși 
atât în plan intelectual, artistic și cultural, dar, mai 
ales, sub aspect moral. Pentru că, într-o lume 
globalizată și tot mai săracă în valori autentice, 
caracterizată printr-un sincretism religios și o „cultură 
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  a nimicului” care amenință să distrugă generații întregi 
de acum înainte, se impune tot mai mult întoarcerea, 
în special a tinerilor, spre cea mai importantă sursă a 
educației și formării lor: Cuvântul lui Dumnezeu. 
Această întoarcere, însă, nu este posibilă fără efortul 
conjugat al principalilor vectori implicați în formarea 
tinerilor: Biserica, Școala și Familia, căci, așa cum 
spunea mereu actualul Sfânt Părinte Ioan Gură de Aur, 
„tinerețea e sălbatică și are nevoie de mulți învățători, 
supraveghetori, pedagogi și dădace...”. Iar centrul de 
tineret devine, în acest sens, locul în care tânărul 
descoperă că prietenia, cinstea, demnitatea, respectul 
și iertarea nu sunt simple concepte sau cuvinte 
frumoase, ci ele definesc însuși omul frumos, creat 
după „chipul și asemănarea lui Dumnezeu”. 

Centrul de tineret devine, astfel, pentru Biserica 
noastră, un instrument cu eficiență dovedită deja în 
pastorația tinerilor, parte a unei strategii misionare 
concrete și actuale, axată pe nevoile reale ale tinerilor 
și ancorată în realitățile lumii contemporane. Este 
răspunsul Bisericii noastre la cerința tot mai acută de 
implicare în „viața cetății”, este modul în care preoții 
noștri pot împlini constant slujirea învățătorească și de 
îndrumare a celor pe care îi păstoresc. 

Având în vedere cei peste 500 de copii și tineri 

care frecventează astăzi cele 22 de centre de tineret 
din județul nostru, putem, deci, spune, fără teama de 
a greși, că centrele de tineret din Episcopia 
Caransebeșului sunt o „investiție profitabilă a 
Bisericii”, investiție atât de necesară în contextul crizei 
morale și spirituale a lumii de azi. O investiție nu în 
ziduri și edificii trecătoare, ci o investiție în suflete 
curate și, mai ales, pentru veșnicie. Iar rezultatele 
acestei investiții nu întârzie să apară, pentru că în 
Caraș-Severin – un județ cu multe probleme sociale – 
crește o generație tânără, o „generație a bucuriei” 
dătătoare de speranță pentru noi toți. Iar pentru noi – 
părinții, preoții și profesorii lor – este o datorie sfântă 
aceea de a veghea necontenit la creșterea lor atât în 
plan intelectual, cât și spiritual, cu multă dragoste și 
răbdare – împlinind astfel porunca iubirii aproapelui, 
și, devenind, în acest fel, modele pentru generația de 
mâine. 

Pr. MIHAI-CĂTĂLIN CIUCUR 
Departamentul de tineret al Episcopiei Caransebeșului 

 
*Referat susținut la Congresul „Centrele de tineret 
ale Episcopiei Caransebeșului – forme concrete de 

implicare a Bisericii în educația tinerilor”,  
Moldova Nouă – 17 Februarie 2017 

TINERII NOȘTRI –  
BUCURIE ȘI LUMINĂ 

 
La fel cum lumina nu trebuie ținută sub obroc, ci 

în sfeșnic spre a lumina tuturor, în același fel aceste 
frânturi de tinerețe trebuie arătate tuturor, ca 
mărturisire și adeverire a prezenței și lucrării lui 
Dumnezeu în lume. Parcurgând impresionantele 
mărturii ale tinerilor noștri, suntem pe deplin 
încredințați că lumea întreagă trebuie să cunoască și 
să recunoască bucuria, pacea și lumina din sufletele 
acestor mădulare vii ale Bisericii noastre.  

Tinerii noștri au demonstrat, încă o dată, că știu 
să  păstreze tradițiile, cântecele și portul popular din 
Banatul de Munte, „Laurii Banatului” însoțindu-se de 
joc și voie bună la tot pasul. Au demonstrat, de 
asemenea, că știu să se distreze și să-și trăiască 
tinerețea curat, cu mult entuziasm, dar și 
responsabilitate. Iar atunci când au fost întrebați 
despre rolul Bisericii în viața lor, au știut să 
argumenteze, cu naturalețe, că educația religioasă are 

rolul să îi împlinească și să-i formeze deplin, prezența 
la Sfântul Potir fiind scopul final al demersurilor lor în 
plan duhovnicesc. 

Cuvintele sunt sărace și neputincioase spre a 
arăta adevărata dimensiune a bucuriei pe care tinerii 
noștri au trăit-o în cele patru zile la ITO București 
2016. Fericirea și lumina care răzbat din chipurile 
tinerești prezente în cuprinsul acestei broșuri ne dau și 
nouă, tuturor, forța și motivația să continuăm „lupta 
cea bună”, aceea de a arăta „tinerilor de toate 
vârstele” care este calea spre adevărata fericire.  

Aducem mulțumirile noastre Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel pentru organizarea acestui 
eveniment, Preasfințitului Părinte Lucian - episcopul 
nostru, cel care a făcut posibilă prezența tinerilor din 
Caraș-Severin la ITO 2016 și, nu în ultimul rând, 
tinerilor noștri care ne-au reprezentat cu multă cinste 
la București.  

Iar voi, tinerilor din „Generația Bucuriei”, nu 
uitați să le spuneți tuturor „cât bine v-a făcut vouă 
Domnul”, sa le arătați și celorlalți ca El este „Calea, 
Adevărul și Viața” pentru voi și că nu aveți nevoie de 
nimic altceva ca să fiți fericiți...! 

 
Trăiți-vă tinerețea frumos, bucurați-vă deplin, 

învățați smerenia și împliniți Voia lui Dumnezeu! 
Rămâneți în Lumină, pentru că sunteți fii ai  

Luminii! 
  

 
Pr. MIHAI-CĂTĂLIN CIUCUR 

Departamentul de tineret al Episcopiei Caransebeșului 
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  FESTIVALUL TOAMNEI  
LA GRĂDINARI –  

ZECE EDIȚII DE SUCCES 
 
La începutul anului școlar 2007-2008 în calitate 

de director al Școlii cu clasele I – VIII Grădinari am luat 
inițiativa împreună cu doamna profesoară ADINA 
BODAN, consilierul unității școlare din perioada aceea, 
de a organiza un proiect cultural și educațional pe care 
l-am intitulat Festivalul „Șansele Tale”. Gândul care 
ne-a însuflețiț și ne-a călăuzit a fost acela de a aduna 
școlile din mediul rural de pe Valea Carașului și de a 
oferi prilejul unor manifestări cultural –artistice care 
să pună în valoare talentul elevilor, cât și acela de 
oferi ocazia socializării într-un alt cadru decât cel 
curricular unde să promovăm potențialul creativ și 
inovator al cadrelor didactice și al elevilor în acest 
domeniu. Activitățile desfășurate în cadrul proiectului 
au avut și au menirea de a stimula creativitatea 
elevilor, a determina motivația pentru cunoașterea 
directă a realităților literare și comunicative. Prin acest 
eveniment am urmărit dezvoltarea lucrului în echipă, 
dezvoltarea spiritului competițional între elevi și 
profesori, dar și îmbunătățirea priceperilor și 
deprinderilor artistice care pun în valoare 
competențele obținute în timpul activităților de 
învățare școlară și extrașcolară.  

Prima ediție a Festivalului s-a desfășurat într-o 
sală a unității școlare unde elevii au prezentat un 
program artistic cu cântece și poezii, scenete și 
ansambluri de dansuri populare. 

Datorită faptului că sala școlii noastre era 
neîncăpătoare, ediția a doua a Festivalului s-a 
desfășurat la Căminul Cultural „Ion Stoia Udrea” din 
Greoni. Gazdele Școlii cu clasele I-VIII Greoni structură 
a Școlii cu clasele I-VIII Grădinari au fost foarte 
primitoare și au întâmpinat invitații cu căldură la 
propriu și la figurat. Scaunele Căminului Cultural din 
Greoni erau pline de spectatori care așteptau cu 
nerăbdare desfășurarea programului. Elevii noștri au 
susținut programul, iar pe scena Festivalului a urcat și 
Ansamblul de dansuri țigănești „Romales”, coregrafi 
Elena și Iancu Lepa, d-na Elena Lepa fiind directorul 
Căminului Cultural din Greoni. După spectacol toți 
participanții au fost invitați la o masă de socializare. 

Începând cu această ediție s-a conturat formatul 
Festivalului. În calitate de organizator m-am gândit la 
scopul acestui eveniment și am dorit să însemne, 
printre altele și o zi de mulțumire pentru roadele 
câmpului, pentru sănătate și pentru tot ceea ce 
primim de la Dumnezeu. În acest sens elevii claselor V-
VIII au prezentat piesa biblică „Naomi și Rut”, o 
scenetă care aduce în prim plan mulțumirea față de 
Boaz, care le-a răscumpărat pe Naomi și pe nora ei, 
Rut. 

A treia ediția și toate celelalte au aut ca locație 
Casa Culturală „Cacova” din Grădinari, repezentată de 
domnul director Codruț Anca, un om de inițiativă, care 
era partenerul nostru în mai multe domenii de 

activitate din cadrul parteneriatului cu Casa Culturală 
„Cacova” Grădinari, respectiv Clubul de Lecură 
„Prietenii Cărților” și Revista culturală „Scripta 
Manent”, ISSN1843-004X unde elevii și cadrele 
didactice au publicat articole de specialitate.  

Începând cu anul școlar 2012 – 2013 unitatea 
noastră școlară a primit denumirea de Școala 
Gimnazială „Pavel Bordan” Grădinari, iar în anul școlar 
2014- 2015 am gândit un nume nou și pentru acest 
proiect, nume pe care îl poartă și astăzi de „Festivalul 
Toamnei”. Acest eveniment a fost introdus în 
Calendarul Activităților Județene unde Școala 
Gimnazială „Pavel Bordan” Grădinari este unitatea 
școlară aplicantă iar partenerii acestui proiect sunt: 
Inspectoratul Școlar Județean Caraș –Severin, Casa 
Corpului Didactic Caraș-Severin, Școala Gimnazială 
„Petru Oallde” Forotic, Liceul Teoretic „General 
Dragalina” Oravița, Primăria Comunei Grădinari, Casa 
Culturală „Cacova” din Grădinari, Casa Culturală „Ion 
Stoia Udrea” din Greoni. 

La fiecare ediție a Festivalului noi, cadrele 
didactice împreună cu părinții am avut bucuria să 
împodobim scena Casei de Cultură din Grădinari cu 
obiecte artizanale aduse sau confecționate de către 
noi, cu roade ale câmpului pe care Dumnezeu ni le-a 
dăruit în fiecare an. Copiii au fost îndemnați să 
aranzeje holurile și sălile de clasă cu ornamente de 
sezon, să aducă flori, coșuri cu fructe și legume, 
dovleci, porumb și în acest fel școala s-a îmbrăcatăt în 
straie de sărbătoare pregătită să primească elevii 
școlilor partenere care erau conduși în sălile de clasă, 
apoi la ora începerii programului ne încolonam și 
plecam în mod organizat spre Casa Culturală. 

Programul festivalului se desfășoară pe parcursul 
a două ore și conform desfășurătorului elevii fiecărei 
școli urcau pe șcenă și prezentau programul pregătit. 
La terminarea programului toți participanții au fost 
așteptați de către părinții elevilor de la Școala din 
Grădinari cu aperitive, dulciuri, fructe și sucuri la o 
masă de socializare. Acest punct din program este 
așteptat cu mult interes de către elevii participanți la 
festival. La ultimile patru ediții ale Festivalului au 
susținut programe artistice și elevii de la Școala 
Gimnazială „Romulus Fabian” Vărădia și de la Școala 
Gimnazială Vrani, chiar dacă nu erau școli partenere în 
proiect. În organizarea mesei festive pentru elevi am 
fost sprijiniți de către Primăria Comunei Grădinari 
reprezentată de către d-l primar Firca Ovidiu, căruia îi 
mulțumim. 

La fiecare ediție a Festivalului ne-au onorat cu 
prezența și personalități ale vieții culturale din Valea 
Carașului. La ediția a IX-a am avut bucuria să avem în 
mijlocul nostru doi reprezentanți ai Casei Corpului 
Didactic Caraș-Severin: prof. Manuela Terciu și Remus 
Rîjniță, care ne-au transmis urările de bine ale 
doamnei Nicoleta Marcu, director al Casei Corpului 
Didactic. 

În ceas aniversar, la ediția a X-a a Festivalului am 
avut onoarea să avem alături de noi un suflet cald, 
dăruit cu har și dedicare în prezența doamnei Nicoleta 



 

 

5. VOLUNTARIAT /  PARTENERIAT ÎN COMUNITATE 

 

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

Șco
ala C

araș-Se
ve

rin
e

an
ă                                  Se

ria III N
r. 3

(5
3

) 

 

5
8

 

   Marcu, director al Casei Corpului Didactic, care a 
subliniat importanța acestui eveniment cu tradiție 
care a ajuns la Ediția a X-a. Doamna Director ne-a 
felicitat și ne-a înmânat o plachetă aniversară, o 
dipomă de recunoaștere a meritelor, dar și cărți ale 
Editurii Casei Corpului Didactic „Gheorghe Magas” 
Reșița. Îi mulțumim domnei director Nicoleta Marcu 

pentru că ne-a încununat munca de un deceniu prin 
prezența dumneaei și prin darurile oferite cu dragoste. 
Dumnezeu să ne ajute să ducem această tradiție mai 
departe, generațiilor viitoare.                    

 
Prof. LENUȚA SFERCOCI 

Școala Gimnazială Pavel Bordan Grădinari 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  TOMMYLAND MOLDOVA NOUĂ 
— CULTURA, TRADIȚIA ȘI 

EUROPA… 
 

În anul 2010, la inițiativa profesorului POPOVICI 
TOMISLAV și cu sprijinul enorm al oamenilor de 
afaceri Adrian Torma (actualul primar al orașului 
Moldova Nouă) și al fratelui său, Alin Torma, în 
Boșneag, orașul vechi, cum ar spune localnicii, a luat 
naștere Asociația TOMMYLAND Moldova Nouă.  

Într-o sală superbă, ultramodernă, care a 
beneficiat de toate utilitățile necesare desfășurării 
activității de promovare a valorilor culturale  din 
Clisura Dunării a început activitatea acestei asociații. 
Prin voluntariat am demonstrat că Moldova Nouă este 
plină de efervescența dorinței de a ieși din anonimat, 
așa că în decursul acestor ani, copiii de la Asociație au 
dat peste 260 de spectacole. Au fost prezenți la 
festivaluri, concursuri, au parcurs peste 40.000 km, au 
fost la toate televiziunile românești și sârbești 
învecinate. Au vizitat multe țări, de la Bulgaria, Serbia 
până la Kosovo, Croația, Macedonia și Republica 
Serbia, au urcat pe scenă la „Românii au talent”, au 
depus coroane și lumânări la Clubul Colectiv. 

Au participat la evenimente caritabile, au 
organizat activități interculturale, au dus numele 
acestui oraș mult mai departe decât ar fi putut face 
oricine altcineva.  

Efortul, munca și implicarea le-au fost 
încununate pe data de 14 decembrie, când au primit 
oficial înștiințarea de la INTERREG-IPA CBC Romania-
Serbia Programme, Biroul Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră, că Proiectul în valoare de aproape 

jumătate de milion de euro, PĂSTRĂTORII TRADIȚIEI, 
alături de parteneri din Serbia, Bela Crkva și primăria 
Svinița, județul Mehedinți, a fost aprobat pentru 
finanțare. Oportunitatea acestui proiect deschide ușile 
către o pleiadă de activități, care vor  promova orașul 
în plan turistic, la un alt nivel. 

În cadrul proiectului, toți partenerii  vor beneficia 
de un mijloc de transport (bus de 24-30 locuri),  se va 
amenaja o clădire culturală și se vor procura 124 
costumații tradiționale, atât românești, cât și sârbești.  

Datorită unei munci susținute, Tommyland M9, a 
obținut un mare câștig, reușind un punctaj de 79,5 
puncte, alături de ceilalți parteneri, punctaj care poate 
fi folosit și în viitor la alte proiecte care pot viza acest 
minunat orășel.  
 

Prof. TOMISLAV POPOVICI 
Școala Gimnazială Atanasie Cojocaru Pojejena 

Fondator Tommyland M9 
Coregraf 
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  FESTIVALUL HORA ETNIILOR  
la Berzasca - ediția a III-a 2016 

          
Berzasca a fost gazda celei de-a treia ediții a 

festivalului ce-și propune păstrarea obiceiurilor și 
tradiţiilor celor opt etnii din Clisura Dunării, eveniment 
denumit Hora Etniilor. 

Prima ediție a acestui festival a debutat cu succes 
în anul 2014, sub iniţiativa  domnei profesor Ramona 
Soroceanu, directorul școlii atunci, un om cu suflet 
mare. 

Elevii a șase şcoli gimnaziale din Clisura Dunării: 
Berzasca, Svinița, Sichevița, Coronini, Pojejena şi 
Moldova Nouă, alături de Asociația Tommyland M9, 
însoţiţi de cadrele didactice, directori şi invitaţi s-au 
întrunit pe 17 decembrie 2016 la Şcoala Gimnazială 
Berzasca, pentru promovarea şi păstrarea obiceiurilor 
şi a tradițiilor din zonă.  Evenimentul a fost posibil cu 
sprijinul Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin şi al 
Primăriei Berzasca. Festivalul își propune păstrarea 
obiceiurilor și a tradițiilor, ținând cont că în zona 
Clisurii Dunării conviețuiesc cele opt etnii diferite.  

Oaspeții au fost primiți la Şcoala Gimnazială din 
Berzasca, cu pâine şi sare, aşa cum se cuvine, cozonaci 
şi produse tradiționale specifice zonei. Elevii și cadrele 
didactice au vizitat şi etno-sala, pregătită de cei mici şi 
cei mari cu mare trudă,  dar şi cu dragoste pentru 
lucrurile ce ne aduc aminte de bunici, de tradiţie.  

Urarea de bun venit a fost adresată de către 
primarul din Berzasca şi de conducerea şcolii. 

 

 

Într-o altă sală au fost degustate specialitățile 
culinare tradiționale, pregătite atât de localnici, cât și 
de formațiile participante. Oferta a fost variată, și 
fiindcă am fost în perioada postului de Crăciun, nu am 
uitat nici de produse de post.  

          

 
După primirea invitaților, a urmat paradea 

costumelor populare, ansamblurile de dansuri s-au 
deplasat în coloană către Căminul Cultural din centrul 
localității Berzasca, acolo unde au urcat pe scenă.  
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

   Formația din Berzasca a prezentat dansuri 
populare din Banat, cei din Coronini au delectat 
numerosul public prezent cu cântece tradiționale 
românești, cei din Sichevița, cu dansul bătrânilor, apoi 
cu un dans țigănesc, cei din Liubcova cu dans sârbesc, 
Svinița s-a prezentat pe scenă cu două dansuri 
tradiționale și cu o formație de instrumentiști tineri, 
Moldova Nouă, cu un grup de colindători, Pojejena, 
alături de Asociația Tommyland M9 au ieșit pe scenă 
cu două dansuri tradiționale, unul românesc și altul 
sârbesc. 

Publicul a fost încântat și foarte generos în 
privința aplauzelor. Momentul de maxim interes al 
festivalului a fost hora mare a tuturor celor din sală: 
copii, tineri, părinți, bunici, cadre didactice, invitați, 
care a demonstrat – ca și la edițiile anterioare – că 
dansul, cântecul, folclorul reprezintă un limbaj comun.  

A fost încântător şi educativ în același timp şi 
sperăm ca festivalul să ajungă la cât mai multe ediții, 
astfel să putem păstra și promova vechile obiceiuri ale 
satului bănățean de pe Clisura Dunării şi nu numai. 

 Prof. ANA PREDUŞ  
Școala Gimnazială Berzasca 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 


