ªCOALA EUROPEANÃ DE VARÃ „ASTRA”

– UN PROIECT TRANSFRONTALIER DE SUCCES*
„De la ªcoala Europeanã de Varã m-am aºteptat la
multe emoþii ºi experienþe noi, ceea ce am ºi primit;
(...) Mi-a plãcut atitudinea faþã de noi, ca fraþi”
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0 de tineri de origine românã din Republica
Moldova (ªtefan Vodã, Chiºinãu, Criuleni),
Ucraina (Ismail) ºi România (Iaºi) au participat, în perioada 16-22 august 2010, la prima ediþie a
ªcolii Europene de Varã „ASTRA” de la ªtefan
Vodã. Activitatea, integratã Taberei de culturã ºi civilizaþie româneascã „Acasã la noi”, s-a axat pe activitãþi indoor (ateliere: „Europa aproape”, „Jurnalist
pentru o zi”, „Individualism vs. consumerism” ºi
proiecþii de filme româneºti) ºi outdoor (recitaluri,
„Cãrþi întredeschise”), lecturi în aer liber, vizite la
muzee (Casa memorialã „Alexie Mateevici” din
Zaim) ºi trasee culturale (ªtefan Vodã – Odesa –
Cetatea Albã; ªtefan Vodã – Zaim – Mãnãstirea
„Marta ºi Maria” – Cimitirul de onoare al soldaþilor
români din Feºteliþa).
Proiectul s-a finalizat printr-o Masã rotundã la
care au participat preºedintele Consiliului raional
ªtefan Vodã ºi reprezentantul Guvernului Republicii
Moldova în teritoriu, membrii echipei de proiect ºi
invitaþi de la Universitatea „B.P. Hasdeu” din Cahul.
Studenþilor le-au fost prezentate ºi ofertele privind
mobilitãþile studenþeºti Socrates-Erasmus de care pot
beneficia în Uniunea Europeanã, prin intermediul
Universitãþii „Al.I. Cuza” din Iaºi.
„Mi-a plãcut felul prin care organizatorii au
desfãºurat activitãþile în aer liber. Am vizionat filme
româneºti vechi pentru prima datã; am reuºit sã-mi
fac noi prieteni, sã cunosc noi poeþi ºi creaþia lor,
istoria UE. M-am aºteptat la schimb de experienþã,
la comunicare. Am reuºit sã obþin aceste trepte
datoritã organizatorilor ºi Astrei”.

state europene.
Dupã 15 ani de strînse legãturi ºi relaþii transfrontaliere între Iaºi ºi teritoriile de la est de Prut –
care au surmontat regimurile antiromâneºti –
Asociaþiunea Astra ºi-a asumat nobila misiune de a
transmite un mesaj de încredere etnicilor români din
statele vecine, într-un viitor comun în Europa.
ªcoala Europeanã de Varã „Astra” a reprezentat,
înainte de toate, o invitaþie la cunoaºtere:
„Mi-am consolidat cunoºtinþele referitoare la
limba ºi literatura românã, precum ºi la trecutul
istoric…”.
„Mi-au plãcut mult orele de lecturã ºi sunt
recunoscãtoare pentru cãrþile care le-am primit în dar
de la organizatori, fapt ce mi-a plãcut cel mai
mult…”.
„Mi-a plãcut foarte mult în tabãrã, în primul rînd
mi-am fãcut o mulþime de prieteni, am aflat foarte
multe lucruri interesante, mi-am îmbogãþit vocabularul…”.
Considerãm cã este datoria noastrã sã continuãm
acest proiect, sã-l dezvoltãm ºi sã-l promovãm ca un
model de bune practici în cooperarea transfrontalierã.
* Echipa proiectului a fost formatã din Iulian PruteanuIsãcescu (coordonator), Areta Moºu (Iaºi), Ana Mihailevschi
(ªtefan Vodã), Aliona Munteanu (ªtefan Vodã), Alexandru
Mihailevschi (ªtefan Vodã).

Iulian PRUTEANU-ISÃCESCU

Întreprinderile Astrei în promovarea valorilor
româneºti (citeºte – europene) se dovedeºte utilã ºi
necesarã în noul context, de deschidere – euroatlanticã – a Republicii Moldova.
Sprijinul ºi asistenþa, pe care România le oferã
Republicii Moldova, în antrenarea acesteia la aderarea în spaþiul comunitar sunt reale ºi oferã concreteþe unui parteneriat strategic între cele douã
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