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VINO, DOAMNE PRINTRE NOI!
Melania Zancu

Expoziţia Vino, Doamne printre noi este deschisă la Muzeul Banatului
Montan în preajma sărbătorii pascale, atunci când trăim nostalgia desăvârşirii
noastre spirituale. Sărbătorile ne transpun pe un tărâm deosebit. Ne împăcăm
cu noi înşine şi cu semenii prin iubire, iertare şi prin bucuria de a fi împreună.
Copiii din şcoli locuiesc în oraş şi foarte puţini dintre ei au bunici la ţară, unde
ar avea ocazia să cunoască tradiţiile populare.
De patru ani, înaintea Paştelui, Muzeul Banatului Montan, în parteneriat
cu Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 Reşiţa şi Protopopiatul Ortodox Reşiţa,
organizează expoziţia de lucrări create de copii Vino, Doamne, printre noi.
Implicarea în acest proiect le dă copiilor ocazia să-şi consolideze cunoştinţele
despre Sărbătoarea Paştelui, pe care le ştiau de la părinţii lor, dar şi să
dobândească altele noi privind obiceiurile specifice acestei sărbători. Copiii
iubesc această sărbătoare, deoarece simbolul drag lor, Iepuraşul, le aduce în
dar multe cadouri şi ouă roşii. Implicarea copiilor de vârstă şcolară în realizarea
unor acţiuni de încondeiere a ouălor, de participare la obiceiurile de Paşti va
duce la formarea unei conştiinţe privind datoria omului de a păstra tradiţiile
străbune. Copilul este pus în contact direct cu tradiţiile şi se formează astfel
deprinderea de a fi responsabil şi util, responsabilitatea va fi păstrată de-a lungul
vieţii. De asemenea, copiii sunt puşi în situaţii practice în care sunt determinaţi
intrinsec să experimenteze deprinderi şi capacităţi noi şi să le consolideze pe
cele deja dobândite.
An de an elevii ciclului primar al şcolii au creat diverse ornamente
pascale: ouă încondeiate, felicitări, suporturi pentru ouă - utilizând tehnici de
lucru variate: colaj, quilling, pictură, origami ş.a. Expoziţia a ajuns tradiţie a
instituţiilor mai sus amintite, iar copiii creează cu mare bucurie aceste lucrări.
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Anul acesta au fost răsplătiţi cu diplome şi elevii care au contribuit cu lucrări
create acasă, cu sprijinul părinţilor. Ajunsă la cea de-a patra ediţie, expoziţia se
îmbogăţeşte mereu şi, dacă la început de drum alături de muzeu a fost doar
Scoala cu clasele I-VIII nr. 7 Reşiţa, pe parcursul celor patru ani mai multe
şcoli şi-au exprimat dorinţa de a participa la această expoziţie. Creaţiile au fost
realizate de elevi de la Şcolile din Reşiţa, Lupac, Gătaia şi Bocşa iar ouăle
încondeiate au fost lucrate de Anca Bursuc, o femeie originară din Bucovina,
care a moştenit din familie această îndeletnicire. Vernisajul expoziţiilor s-a făcut
în fiecare an în prezenţa reprezentanţilor instituţiilor implicate, a copiilor şi a
cadrelor didactice de la mai multe instituţii educaţionale. Pe lângă creaţiile elevilor
de la Şcoala Nr. 7, partenerul principal reprezentat prin d-na director Cristiana
Schmaller şi sub atenta coordonare a inst. Cristina Ardeleanu, expoziţia a cuprins
lucrări şi ale copiilor din alte instituţii: Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 1 şi 5 Reşiţa,
Şcoala Specială Bocşa, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Aurora”
Reşiţa, Grădiniţa cu P.P. Gătaia, Şcoala cu cls. I-VIII Lupac, Grădiniţa cu P.P.
Nr. 7 Reşiţa, Liceul de Artă ”Sabin Păuţa” Reşiţa, Liceul Teoretic “DiaconoviciTietz” Reşiţa. Icoane pe sticlă au expus membrii cercului de pictură a şcolii de
catehetică a parohiei ortodoxe “Adormirea Maicii Domnului” din cartierul
reşiţean Muncitoresc, coordonaţi de părintele Nichifor Tănase. În cadrul acţiunii
a avut loc şi prezentarea de către elevii şcolii cu clasele 1-8 nr. 7 din Reşiţa
sceneta “Cina cea de taină”.
Promovarea valorilor moral-creştine în rândul elevilor, prin cunoaşterea
semnificaţiei sărbătorii pascale, formarea de comportamente adecvate în perioada
prepascală şi receptarea valorilor religioase, de cultură şi civilizaţie tradiţională
românească, precum şi creaţia unor lucrări artistice de pictură religioasă şi
încondeierea ouălor de către elevi au constituit obiectivele principale ale acestui
proiect.
A sădi în sufletele copiilor normele credinţei, a dărui ceva, după cum
spune Nicolae Steinhardt, înseamnă a dobândi şi noi înşine ceea ce nu am avut,
ori înseamnă a crede pur şi simplu. A crede înseamnă a te bucura de tot ceea ce
ai, înseamnă speranţa în ziua de mâine, încrederea că putem fi mai buni, mai
drepţi, că putem să preţuim oamenii de lângă noi cu tot ce au mai bun, că putem
să ne ajutăm semenii, că putem să acceptăm credinţa lor! A-i familiariza pe
copii cu norme şi reguli ale credinţei creştine înseamnă a-i determina să fie mai
conştienţi de sine.
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Pe lângă această expoziţie, Şcoala 7 şi Muzeul Banatului Montan
organizează şi alte activităţi educative care au ca scop dezvoltarea spirituală şi
intelectuală a copilului, dar şi apropierea lui de muzeu.
În acest sens, menţionăm: ateliere de lucru, expoziţii de fotografii, lansari
de reviste, implementarea unor proiecte, activităţi derulate cu diverse ocazii
(24 Ianuarie, Ziua Naţională etc.). Muzeografii muzeului reşiţean au fost alături
de elevii noştri şi au răspuns pozitiv la invitaţiile şcolii ori de câte ori au fost
lansate.

