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Elevi şi cadre didactice de la Liceul Tehnologic Mârşa au sărbătorit Ziua Mondială a Educaţiei printr-o 

serie de activităţi incluse în cadrul proiectului « Educaţia – punte între identitate, cultură şi tradiţie ». 

 

Activităţile au debutat la Primăria oraşului Avrig, unde, delegaţia instituţiei de învăţământ, alături de oaspeţii 

acesteia (parteneri şi colaboratori ai proiectului) au fost primiţi de primarul Adrian Dumitru David. Vizitatorii 

au prezentat edilului şef cele mai importante detalii despre proiect, au vorbit despre activităţile programate şi 

desfăşurate în cadrul proiectului, precum şi despre obiectivele acestuia. Au fost evidenţiate aspecte ce ţin de 

buna colaborare cu instituţiile şi autorităţile locale. Printre cei ce au participat la întâlnirea de la Primăria 

Avrig s-au numărat inspectorul şcolar general, prof. Alexandru Dumbravă, directoarea Casei 

Corpului Didactic Sibiu, prof. Mirela Maria Iancu, directori, protopopul ortodox al Avrigului, pr. Vasile 

Gafton, directori adjuncţi şi cadre didactice de la mai multe instituţii de învăţământ din judeţ, alţi 

invitaţi. 

Programul zilei a continuat la Muzeul Avrig, aici participanţii având posibilitatea de a afla detalii interesante 

despre viaţa şi activitatea marelui cărturar avrigean Gheorghe Lazăr, întemeietorul învăţământului modern în 

limba română. O prezentare complexă, cu informaţii deosebit de importante, a fost susţinută de custodele 

muzeului avrigean, Maria Grancea. Gazda s-a folosit de acest prilej pentru a adresa participanţilor invitaţia 

de a vizita expoziţiile tematice prezente în cadrul muzeului şi de a reveni aici, alături de grupuri mai mari de 

elevi, pentru alte activităţi similare. 

Despre marele iluminist Gheorghe Lazăr au mai vorbit celor prezenţi şi câţiva dintre participanţii la activitate. 

La mormântul cărturarului Gheorghe Lazăr, situat în curtea Bisericii Ortodoxe "Intrarea Domnului în 

Ierusalim - Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din Avrig s-a desfăşurat următoarea activitate din program. 

https://www.tribuna.ro/news-archive.php?date=06.10.2020


Protopopul pr. Vasile Gafton, alături de preotul paroh Ovidiu Vili Stroe, au oficiat un parastas de pomenire a 

marelui înaintaş. Apoi, elevi ai şcolii mârşene au prezentat un scurt program artistic, cu poezii şi cântece. La 

final, pe mormântul cărturarului au fost depuse coroane de flori din partea Liceului Tehnologic Mârşa, 

Primăriei oraşului Avrig şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu. 

La orele amiezii, în curtea liceului din Mârşa s-a desfăşurat o nouă activitate a proiectului. Mai întâi, prof. 

Rodica Ispas şi prof. Adrian Stoica, reprezentanţii Palatului Elevilor Sibiu - structura Clubul Elevilor Avrig, au 

susţinut prezentări despre costumul popular tradiţional avrigenesc. Apoi, grupul de dansuri populare al 

copiilor de la Liceul Tehnologic Mârşa a susţinut un scurt program cu câteva suite de jocuri din zonă, iar 

solistele vocale , Laura Andraş şi Anamaria Mureşan, membre ale grupului "Doruri Sibiene", coordonat de 

Izabela Tomiţă, au  interpretat câteva cântece populare deosebit de frumoase. Aplauzele călduroase ale 

publicului, strâns în curtea şcolii cu respectarea normelor de distanţare fizică impuse de regulile sanitare în 

vigoare, au răsplătit evoluţia artiştilor. 

"Trăistuţa cu impresii", ultima activitate a zilei, a oferit participanţilor prilejul de socializare şi de împărtăşire a 

impresiilor şi ideilor despre proiect. 

Proiectul "Educaţia - punte între identitate, cultură şi tradiţie", derulat de Liceul Tehnologic Mârşa, îşi 

propune promovarea diversităţii culturale şi dezvoltarea comunităţii locale prin acţiuni culturale, programe de 

formare profesională, ateliere de pictură, valorificarea patrimoniului şi  transferul de metode şi practici 

multidisciplinare din activitatea didactică. Implementarea acestor  iniţiative comune, cu scopul promovării 

cooperării, învăţării reciproce şi schimbului de experienţă la nivel naţional, constituie baza valorificării istoriei, 

tradiţiilor şi obiceiurilor în rândul tinerei generaţii. 

Pe lângă activităţile desfăşurate luni, dedicate valorificării patrimoniului şi activităţilor culturale, proiectul mai 

cuprinde diverse activităţi din domeniul artelor vizuale (atelier de pictură şi artă decorativă - Înflorirea vaselor 

de lut şi a lingurilor de lemn), precum şi formare profesională pentru cadrele didactice, obiectiv pe care 

organizatorii îşi propun să-l atingă prin participarea la programul de formare ,,Managementul educaţional - 

cheia exemplelor de bune practici", furnizat de Casa Corpului Didactic Sibiu. 

Proiectul este organizat de Asociaţia Grup Şcolar Mârşa a Liceului Tehnologic Mârşa, cu sprijinul mai multor 

parteneri şi colaboratori şi cofinanţat de Consiliul Judeţean Sibiu, prin Agenda Culturală 2020. 

 


