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EUROPA – ACASÃ LA NOI
n perioada 7-12 august 2012, în localitatea Vadul lui
Vodã – Chiºinãu s-au derulat activitãþile celei de-a
III-a ediþii a ªcolii Europene de Varã „ASTRA”, în
organizarea Despãrþãmintelor „Alexandru Boldur” Anenii
Noi ºi „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi, cu sprijinul Ministerului
Tineretului ºi Sportului din Republica Moldova.
ªi la aceastã ediþie, ca ºi în anii din urmã, au participat
20 de tineri de origine românã din Republica Moldova
(Chiºinãu, Anenii Noi, Criuleni, Mãgdãceºti), Ucraina
(Ismail, Reni) ºi România (Iaºi). Programul, divers, a
cuprins ateliere indoor („Europa aproape”, „Perspective culturale europene”, „Uniunea Europeanã ºi diplomaþia culturalã”, „Comunicare ºi negociere” ºi „Jurnalist pentru o zi”),
activitãþi outdoor, vizite la Cramele de la Cricova, la
Mãgdãceºti ºi proiecþii de filme româneºti – Eminescu,
Veronica, Creangã (1914) ºi Un bulgãre de humã (1989).
Programul acestei ediþii a fost coordonat de Iulian PruteanuIsãcescu ºi Octavian Zelinski.
Impresii ale participanþilor:
„Nu cu foarte mult timp în urmã, unul dintre intelectualii
de marcã ai României contemporane explica succint destinul României în spaþiul european, spunînd cã «ori suntem
români europeni, ori nu mai suntem români deloc». În linii
mari, cea mai veche asociaþie culturalã a tuturor românilor –
ASTRA – a reuºit sã-ºi atingã scopul, de a întreþine ideea de
unitate naþionalã într-un nou context european. Locul ales
pentru desfãºurarea programului ºcolii de varã reprezintã, în
opinia noastrã, un aspect semnificativ în intenþia definirii
graniþelor spirituale româneºti: malul Nistrului. Prezentul ne
orienteazã pe toþi cu gîndul ºi privirea spre Europa, motiv
pentru care programul s-a axat pe istoria construcþiei
europene” (Marian Hariuc, Iaºi, România).
„Sã faci istoria unui cuvînt nu este niciodatã o muncã în
zadar, scria marele istoric francez Lucien Fabre. De acest
lucru s-au convins tinerii participanþi care au avut ocazia sã
se afle timp de cinci zile la ªcoala Europeanã de Varã
ASTRA. Proiectul în sine a adus laolaltã vecini din trei þãri
europene: România, Republica Moldova ºi Ucraina,
înlesnind discuþii asupra unificãrii Europei, care a luat forma
unui inovativ compromis între pãstrarea suveranitãþii
statelor membre ºi federalism, tinzîndu-se spre o nouã identitate: Identitatea europeanã. Europa e patria mea!”
(Mihaela Moroºan, Anenii Noi, Republica Moldova).
„Am rãmas plãcut impresionat, descoperind tineri din
trei state, dar practic cu aceleaºi interese, cu spirit patriotic ºi
dorinþa de a schimba ºi de a gîndi un viitor mai bun la ei
acasã” (ªtefan Guzun, Mãgdãceºti, raionul Criuleni,
Republica Moldova).
„20 de participanþi de origine românã din 3 þãri:
România, Republica Moldova, Ucraina. Am avut un program interesant, dar cel mai mult m-au impresionat cramele
de la Cricova. Sunt încîntatã cã am avut norocul de a partic-
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ipa la acest proiect cultural” (Aurelia Roºu, Ismail,
Ucraina).
„Programul ªcolii a fost axat pe ateliere cu subiecte
legate de Uniunea Europeanã (istoric, integrare, ideea de
Europa etc.). Orarul activitãþilor a fost completat cu vizite la
o serie de obiective culturale, scopul fiind cunoaºterea mai
bunã a realitãþilor basarabene. Un bun prilej pentru tinerii
români din diferite regiuni sau þãri pentru a se cunoaºte, pentru a aduce la aceeaºi masã de discuþie propria experienþã,
propria viziune sau propriile planuri” (Alexandru Aioanei,
Iaºi, România).
„Pentru cã aspirãm cu tãrie spre Uniunea Europeanã,
exemplul adus de fraþii noºtri români a fost unul de succes,
reuºind sã stabilim o prietenie frumoasã ºi de lungã duratã.
Schimbul de experienþã dintre cei 20 de participanþi din
România, Basarabia ºi regiunea Ismail a dus la o mai bunã
cunoaºtere a normelor ºi valorilor europene, cunoscînd, de
altfel, ºi „preistoria” Europei unite, lucru care a lãrgit viziunea percepþiei spiritului european. Scopul educaþional al
ºcolii de varã a fost mai mult decît atins, odatã cu activitãþile
outdoor, care au relaxat atmosfera ºi au inspirat relaþii de prietenie” (Ana Indoitu, Anenii Noi, Republica Moldova).
„Pentru noi, participarea la astfel de proiecte este, în cele
mai multe cazuri, decisivã. Avem nevoie de astfel de ocazii
pentru a schimba pãreri, pentru a împãrtãºi experienþe. Aici
putem sã ne exprimãm liber, sã vorbim limba maternã ºi sã
fim înþeleºi. Mulþumesc” (Ecaterina Tudoran, Ismail,
Ucraina).
„Românii au nevoie de comunicare ºi doar întîlnindu-se
în astfel de proiecte îºi pot deschide sufletele la maximum”
(Tamara Boico, Anenii Noi, Republica Moldova).
„Atelierele ªcolii de Varã de la Vadul lui Vodã au fost
însoþite de vizionãri de filme documentare româneºti, care
au trezit interesul tinerilor pentru lecturã ºi spre o mai bunã
cunoaºtere a istoriei ºi culturii româneºti” (Mihaela
Gheorghiu, Iaºi, România).
„Pot constata cu certitudine cã aceastã experienþã va fi
una importantã, atît pentru mine, cît ºi pentru ceilalþi colegi.
Proiecþiile de filme ºi training-urile vor lãsa o amprentã frumoasã. Sper ca în anii urmãtori tradiþia acestei ºcoli sã nu
piarã, ci sã se extindã ºi sã fie valorizatã, aducînd în fiecare
suflet sãmînþa românismului” (Diana Frumosu, Criuleni,
Republica Moldova).
„O altã experienþã trãitã în acest proiect este cunoaºterea
românilor din Ismail, care, trãind într-un regim autoritar, au
totuºi un spirit românesc nemaivãzut. Pe fundalul acestei
experienþe, cred cã spiritul românesc va fi la fel de viu pe
plaiurile cîndva româneºti” (Vasile Ciutac, Mãgdãceºti,
raionul Criuleni, Republica Moldova).
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