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 La inițiativa și invitația d-nei prof. Ceauș Maria de la Școala Gimnazială 

Profesor Paul Bănică din Târgoviște, anul acesta  școlar am participat la un 

proiect E-twinning – Paștele, sărbătoarea care ne unește, proiect la care au 

participat peste 40 de școli din România, Republica Moldova, Italia, Bosnia 

Hertegovina, Albania, Armenia și Turcia. 

                                   
Am participat împreună cu elevii cls.a VII-a C ( 13-14 ani) de la Șc.Gimn. 

Caius Iacob din Arad. 

Proiectul își propune conștientizarea identității naționale, culturale și 

religioase, în contextul diversității etnice europene. Implicarea în acest proiect va 

facilita înțelegerea reciprocă, toleranța, acceptarea interconfesională, colaborarea, 

parteneriatul. Intenționăm să abordăm Paștele, sărbătoarea centrală a 

creștinismului, exhaustiv, din următoarele perspective: teologică, literară, istorică, 

folcloric – tradițională, culinară, muzicală, teatrală, a artelor plastice, fotografie, 

film, pentru a oferi șansa fiecărui copil să se exprime potrivit aptitudinilor și 

talentelor personale. De asemenea, ne propunem să tratăm Paștele în contextul 

sărbătorilor pe care le guvernează: Florii, Izvorul Tămăduirii, Înălțarea Domnului, 

Rusalii. Proiectul are esență incluzivă, împunând partenerilor obligativitatea de a 

implica un număr cât mai mare de copii cu cerințe educative speciale. 

 Activitățile au fost variate și atractive, începând de la întâlnirile virtuale și 

continuând cu cercetări pe teren, discuții, anchete, interviuri, înregistrări, 

fotografii,  vizite la muzee, participarea la slujbele religioase în perioada 

sărbătorilor pascale, organizarea de târguri de decorațiuni handmade de Paști în 

vederea achiziționării de fonduri pentru o acțiune caritabilă, etc. 

 



 La organizarea unui astfel de târg caritabil s-au gândit și eleviii cls.a VII-a 

C, demarând ideea prin desfășurarea unui atelier handmade, în cadrul căruia au 

realizat produse decorative de Paști, pe care le-au expus într-o expoziție cu 

vânzare la bisericuța 3 Insule din Arad, banii obținuți fiind folosiți în scop caritabil 

pentru famiile nevoiașe de pe Valea Mureșului. 

În sunet de toacă și miros de tămâie, am participat la slujbele de Florii, din 

Săptămâna Mare și Paști, pregătind pentru acest mare praznic diferite preparate 

tradiționale specifice, folosind chiar unele rețete proprii. 

 

 


