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Centrul de Coordonare Educativă pentru Românii
din
Europa Occidentală şi Meridională
http://www.educatie-catehetica.ro/

Tabăra internaţională de tradiţie şi spiritualitate ortodoxă
Tismana 2007 :
 JUNIORI 3-17 Iulie 2007, pentru grupa de vârstă 6-12 ani
 SENIORI 21 Iulie-4 August 2007, pentru grupă de vârstă 13-17 ani
afiş, pliant, formular de înscriere, dosar de înscriere (se pot descărca de pe situl proiectului:
www.educatie-catehetica.ro)
Prezentare :
Tabăra Internaţională de Tradiţie şi Spiritualitate Ortodoxă TISMANA 2007, Ediţia a II a care in
acest an se va desfăşura în două etape –una pentru Juniori şi una pentru Seniori are două tipuri de
beneficiari: direcţi şi indirecţi.
Beneficiarii direcţi:
Etapa I Tabăra Tismana 2007, Ediţia a II , Juniori:
 30 de copiii cu varste cuprinse între 6-12 ani aparţinand romanilor din Mitropolia Ortodoxă
Romană pentru Europa Occidentală şi Meridională (Franţa, Elveţia, Spania, Portugalia, Italia,
Marea Britanie, Irlanda, Olanda şi Belgia)
 20 de copiii din Romania din acealaşi segment de varstă;
 10 copiii din Romania proveniţi din familii dezavantajate şi case de copii. (Cheltuielile pentru
cazarea si masa pentru cei 10 de copii din România vor fi suportate de catre aplicant si
reprezinta o parte din contributia acestuia la proiect)
 un număr de 12 animatori care pe toată durata taberei vor desfăşura activităţi ludice cu
participanţii la acest eveniment şi pentru care această activitate va reprezenta nu doar o
experienţă dar şi posibilitatea de a-şi pune în aplicare experienţele profesionale şi de crea
legături;
Etapa a II a Tabăra Tismana 2007, Ediţia a II , Seniori:
 40 de copiii cu varste cuprinse între 13-17 ani aparţinând românilor din Mitropolia Ortodoxă
Romană pentru Europa Occidentală şi Meridională (Franţa, Elveţia, Spania, Portugalia, Italia,
Marea Britanie, Irlanda, Olanda şi Belgia)
 20 de copiii din Romania din acealaşi segment de vârstă;
 10 copiii din Romania proveniţi din familii dezavantajate şi case de copii. (Cheltuielile pentru
cazarea si masa pentru cei 10 de copii din România vor fi suportate de catre aplicant si
reprezinta o parte din contributia acestuia la proiect)
 un număr de cate 12 animatori care pe toată durata taberei vor desfăşura activităţi ludice cu
participanţii la acest eveniment şi pentru care această activitate va reprezenta nu doar o
experienţă dar şi posibilitatea de a-şi pune în aplicare experienţele profesionale şi de crea
legături;
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Beneficiari indirecţi:
Etapa I Tabăra Tismana, Ediţia a II , Juniori:
 familiile de provenienţă a celor 70 de participanti care vor afla de experienţa pe care
participanţii la eveniment o vor împartăşi – cel putin 120 de persoane ;
 comunităţile de provenienţă a copiilor;
 meşterii populari din localitatea Horezu care vor transmite participanţilor la eveniment pe
durata unei zile de lucru informaţii legate de tehnicile de lucru ale ceramicii de Horezu, despre
particularităţile şi bogăţia simbolurilor ceramicii de Horezu;
 membrii comunităţilor de romani din cuprinsul Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei
Occidentale şi Meridionale care prin intermediul buletinului periodic de informare “Foaia
Sfantul Ioan Casian” şi a unei intervenţii în cadrul emisiunii “Biserica Ortodoxă astăzi”
(emisiune radiofonică săptămanală a MOREOM) vor afla despre programul desfăşurat,
rezultatele proiectului şi experienţele avute de participanţi;
 membrele comunităţii monahale ale Manăstirii Tismana – 50 de monahii care pe perioada unor
întâlniri cu participanţii vor avea ocazia să împărtăşească participanţilor din bogaţia spirituală şi
culturală şi să prezinte rolul în dezvoltarea culturii, spiritualităţii şi păstrării tradiţiilor îndeplinit
de mănăstirile româneşti de-a lungul veacurilor (ex:vizita Muzeului Mănăstirii Tismana,a
atelierului de icoane, a atelierului de covoare însoţit despre o prezentare a simbolurilor folosite
în covorul oltenesc precum şi o prezentare a tehnicilor de confecţionare a covoarelor olteneşti
vor intra în contact cu participanţii)
Etapa a II a, Tabăra Tismana, Ediţia a II , Seniori:
 familiile de provenienţă a celor 82 de participanti (70 de copiii si 12 animatori) care vor afla de
experienţa pe care participanţii la eveniment o vor împartăşi – cel putin 120 de persoane ;
 comunităţile de provenienţă a copiilor;
 meşterii populari din localitatea Horezu care vor transmite participanţilor la eveniment pe
durata unei zile de lucru informaţii legate de tehnicile de lucru ale ceramicii de Horezu, despre
particularităţile şi bogăţia simbolurilor ceramicii de Horezu;
 membrii comunităţilor de romani din cuprinsul Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei
Occidentale şi Meridionale care prin intermediul buletinului periodic de informare “Foaia
Sfantul Ioan Casian” şi a unei intervenţii în cadrul emisiunii “Biserica Ortodoxă astăzi”
(emisiune radiofonică săptămanală a MOREOM) vor afla despre programul desfăşurat,
rezultatele proiectului şi experienţele avute de participanţi;
 membrele comunităţii monahale ale Manăstirii Tismana – 50 de maici care epe perioada unor
întâlniri cu participanţii (vizita Muzeului Mănăstirii Tismana,a atelierului de icoane, a
atelierului de covoare însoţit despre o prezentare a simbolurilor folosite în covorul oltenesc
precum şi o prezentare a tehnicilor de confecţionare a covoarelor olteneşti a vor intra în contact
cu participanţii);
Oportunitate.
“Pornindu-mă de acasă am crezut că voi veni aici şi tot timpul mă voi distra, dar nu a fost aşa. Am
învăţat multe lucruri folositoare, ca de exemplu: să pictez icoane, să evit conflictul şi să fiu un bun
creştin ortodox. Mi-am făcut o mulţime de prieteni şi cu toţii ne-am înteles perfect. Animatorii au
fost nişte persoane minunate care au tolerat toate şotiile noastre. Însă, au fost nişte neînţelegeri: nu
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mi-a plăcut că trebuia să mă scol devreme, că nu aveam voie să ies din tabără fără animator, că
stingerea era la ora 2200 iar între orele 1400 şi 1600 eram obligată să stau în cameră. Dar în rest
totul a fost perfect. Sper ca vara următoare voi veni iarăşi şi mă voi reîntâlni cu copiii şi cu
animatorii.
Otilia Crijanovschi, 13 ani, Republica Moldova”
Aceasta este mărturia unuia dintre cei 80 de participanţi ai Taberei Internaţionale de Tradiţie şi
Spiritualitate Ortodoxă, Tismana 2006 “Cunoaşte şi acceptă pe aproapele tău” - organizată de către
Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale în perioada 7-21 Iulie 2006 în
localitatea Tismana din judeţul Gorj. Şi nu este singura.
80 de participanţi - 37 de copiii cu vârste cuprinse între 6-17 ani aparţinând românilor din
Mitropolia Ortodoxă Romană pentru Europa Occidentală şi Meridională (Franţa, Portugalia, Italia,
Marea Britanie, Irlanda, Republica Moldova), 20 de copiii din Romania din acealaşi segment de
vârstă şi 13 copiii din România proveniţi din familii dezavantajate alături de 10 animatori care au
desfăşurat atelierele de linogravură, dans popular, măşti, pictură icoană, teatru, muzică, limba
romană, etc au avut ocazia in perioada 7- 20 iulie 2006 să devină prieteni, să înveţe despre valorile
sprirituale şi tradiţiile româneşti şi contribuţia acestora la identitatea noastră ca popor în marea
familie europeană.
Ca urmare a legăturilor de prietenie create pe durata întregului eveniment un număr de 12
participanţi din România au fost invitaţi în perioada 22 Decembrie 2006-03 Ianuarie 2007 să
susţină, la invitaţia comunităţii româneşti din Torino şi a Parohiei Sfânta Cruce un program
cuprinzand datini şi obieceiuri de Crăciun. Acest lucru demonstrează că evenimentul şi-a atins
scopul propus.
Mitropolia Ortodoxă Romană pentru Europa Occidentală şi Meridională (MOREOM) îşi întinde
jurisdicţia în Europa Occidentală şi Meridională, cuprinzând parohiile de origine română din
Franţa, Elveţia, Spania, Portugalia, Italia, Marea Britanie, Irlanda, Olanda şi Belgia precum şi un
număr considerabil de parohii de origine franceză din Franta.
Numărul cetăţenilor romani din cuprinsul MOREOM a crescut foarte mult în ultimii ani iar una din
activităţile MOREOM şi cele ale Asociaţiei Nepsis o constituie si păstrărea, afirmarea şi
dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a comunităţilor de romani .
Ideea iniţierii unei tabere internaţionale de spiritualitate şi tradiţie adresată copiilor romanilor din
cuprinsul MOREOM a apărut ca urmare a identificării necesităţii de a oferi copiilor romani din
diaspora posbilitatea de a intra in contact cu tradiţiile şi identitatea culturală, lingvistică şi religioasă
a părinţilor lor dar şi de a trăi timp de 2 săptămani în ţara de origine.
Întrucât Copilul este viitorul cetăţean, cunoscătorul şi promotorul valorilor spirituale şi culturale
strămoşeşti, a identităţii naţionale, precum şi a valorilor europene acest eveniment a fost foarte bine
primit de către membrii diasporei române, succesul înregistrat ca urmare a activităţilor desfăşurate
şi numărul mare de participanţi încă de la prima ediţie au contribuit la decizia organizatorilor de a
organiza şi în acest an acest eveniment, ţinând însă seama de lecţiile învăţate în anul anterior.
Tabăra, organizată în acest an pe două etape (JUNIORI 3-17 Iulie 2007, pentru grupa de vârstă
6-12 ani şi SENIORI 21 Iulie-4 August 2007, pentru grupă de vârstă 13-17 ani) îşi doreşte să
aibă 154 de participanţi (130 de participanti si 24 de animatori) reprezintă o noutate atat pentru
membrii comunităţilor de români din diaspora cat şi pentru oferta de tabără din Romania întrucat
oferă posibilitatea copiilor să desfăşoare activităţi dintr-un spectru foarte larg (atelier de icoane,
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atelier de linogravură, atelier de teatru, drumeţii) permiţand astfel participantilor deprinderea unor
abilităţi, dobandirea unor cunoştinţe interdisciplinare - cunoştinţe de limba romană, de faună şi floră
specifică zonei prin vizitarea peşterilor şi a împrejurimilor taberei, cunoştinţe despre tradiţiile
romaneşti şi despre credinţa strămoşească prin intermediul catehezelor .
2. Scopurile şi obiectivele programului/proiectului/acţiunii
 Crearea unui spaţiu în care un număr de 70 de copiii din Europa Occidentală să intre în
contact cu 60 de copii din România pentru ca împreună să aprofundeze valorile
spirituale şi culturale româneşti, în perioadele 3-17 Iulie 2007, Juniori şi 21 Iulie-5
august 2007 Seniori.
 Punerea în valoare a potenţialului creator al copiilor în folosul societăţii contemporane,
din perspectivă creştină.
 Introducerea participanţilor în aria tradiţiilor populare romaneşti prin desfăşurarea unor
activităţi specifice in tabără: atelier de dansuri populare romaneşti, atelier de icoane,
atelier de linogravură, întalnire cu meşterii populari din localitatea Horezu, atelier de
teatru, modelaj;Întărirea legăturilor dintre tinerii români din Diasporă şi cei din
România, prin realizarea unei întâlniri active, ce va aduce în discuţie problemele lor
legate de timp, de implicarea în Biserică, în Societate, probleme legate de virtutea
dragostei, de ceea ce îi face pe ei să se simtă importanţi, valoroşi în comunitatea în care
trăiesc, probleme ce vor fii dezbătute într-un spaţiu încărcat de istorie şi spiritualitate din
vecinătatea Mănăstirii Tismana;
 Păstrarea amintirii unei întâlniri de suflet, în care aspectul religios, cultural şi uman să
deschidă importante punţi de legătură între tineri;
 Promovarea valorilor moral-creştine în rândul unui numar de 130 participanti, fapt
important în educarea civică a generaţiei actuale;
 Evidenţierea tradiţiilor Bisericii ortodoxe şi ale poporului român;
3. Etapele / Metodele de realizare a programului/proiectului/acţiunii
Etapele avute în vedere pentru buna desfăşurare a proiectului sunt:
Nr.
Crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12

Denumirea etapei

Termene limita

Stabilirea echipei de coordonare a proiectului
Stabilirea obiectivului şi a rezultatelor avute în vedere
Stabilirea locaţiei şi contactarea Direcţiei Judeţene pentru Tineret Gorj
Contractarea serviciilor de cazare şi masă aferente taberei
Stabilirea programului taberei şi a echipei de implementare a
activităţilor proiectului
Crearea materialelor publicitare aferente evenimentului (pliant, afiş,
scrisoare de prezentare a evenimentului, comunicat de presă)
Inscrierea participanţilor
Crearea tuturor materialelor aferente atelierelor de lucru
Intalnire echipei de coordonare si a primilor animatori in datele de 1 si 2
iulie 2007
Începerea Etapei I a taberei, Juniori
Desfăşurarea activităţilor primei etape, Juniori
Plecarea participantilor primei etape, Juniori
Evaluarea evenimentului cu echipa de coordonare si animatorii

15decembrie 2006
15decembrie 2006
20 ianuarie 2007
10 februarie 2007
15 martie 2007
15 martie 2007
25 iunie 2007
25 iunie 2007
1 Iulie 2007
3 iulie 2007
3-17 iulie 2007
17 Iulie 2007
18 Iulie 2007
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Intalnire de lucru-Echipa de coordonare şi animatorii

19-20 Iulie 2007

14
15

Sosirea participantilor, Etapa a II a Seniori
Desfăşurarea activităţilor celei de a II a Etape, Seniori

16
16
17

Plecarea participanţilor
Evaluarea evenimentului cu echipa de coordonare si animatorii
Diseminarea rezultatelor taberei (comunicat de presă
eveniment,emisiuni radio, etc.)
Raportarea activităţilor

21 Iulie 2007
21 Iulie - 4 August,
Seniori
4 August 2007
5 August 2007
post 20 August 2007

12

30 Septembrie 2007

Pentru a atinge obiectivele propuse în proiect, participanţii la eveniment si activităţile proiectului
au fost organizate pentru două grupe de varsta care practic formează cele două etape ale proiectului:
 Etapa I, Juniori, grupa de varstă 6-12 ani, 60 de participanţi si 10 animatori în perioada 3-17
Iulie 2007;
 Etapa a II a, Seniori, grupa de vârstă 13-17 ani, 70 de participanţi şi 10 animatori în perioada
21 Iulie-5 august 2007;
 Pentru desfăşurarea atelierelor de lucru fiecare grupă de lucru nu va depăşi 17-18
participanţi iar Seminarul „Arta de a face faţă conflictelor” va fi sustinut de-a lungul a 9
sesiuni de lucru de cate 1 ora şi 30 minute doar pentru Seniori.
În vederea atingerii obiectivelor proiectului se vor folosi următoarele metode de lucru: jocuri
interactive si de cunoastere, activitati sportive, atelierele de lucru, seminarii, drumetii pedestre si
excursii, discutii libere.
Pentru fiecare etapă a evenimentului, în funcţie de specificul fiecărui grup de vârstă se vor desfăşura
următoarele tipuri de activităţi indicative:
Tabăra internaţională de tradiţie şi spiritualitate ortodoxă, Tismana 2007
Etapa I, Juniori, 3 -17 Iulie 2007
Tip de activitate
Detaliere activitate
A. Ateliere de lucru
a.1 Atelier icoană
a.2 Atelier de dansuri populare
a.3 Atelier de modelaj
a.4 Atelier de cruciuliţe şi metanii
a.5 Atelier teatru
a.6 Limba şi literatura romană – noţiuni de literatură romană (mari poeţi
si prozatori romani) transmise prin metode informale (jocuri de grup,
cantec, atellier de teatru)
a.7 Atelier de ceramică (se va desfăşura pe durata unei zile în satul
Horezu)
a.8. Atelier de pictură pe faţă (facepainting)
a.9 Cateheze
a.10 Atelier de muzică
B. Drumetii si excursii în -2 excursii cu autocarul care vor permite participanţilor sa viziteze: Casa
imprejurimi
Memoriala Constantin Brâncusi, oraşul Târgu Jiu şi Complexul Muzeal
Constantin Brâncusi, Mănăstirile Horezu, Lainici, Polovragi , Pesterile
Polovragi, Muierii, Liliecilor,
- drumeţii pedestre în împrejurimile taberei la: Păstrăvăria Mănăstirii
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Tismana, vizitarea atelierului de covoare a Manastirii Tismana, vizitarea
Muzeului si a Manastirii Tismana
C.Activităţi
sportive: Badmington, fotbal, volei, tenis de masă
Olimpiada Tismana 2006
D.Activităţi recreative

Foc de tabără, seară de film, discotecă

Tabăra internaţională de tradiţie şi spiritualitate ortodoxă, Tismana 2007
Etapa II, Seniori, 21 Iulie - 5August 2007
Tip de activitate
Detaliere activitate
A. Ateliere de lucru
a.1 Atelier icoană
a.2 Atelier de dansuri populare
a.3 Atelier de modelaj
a.4 Atelier de cruciuliţe şi metanii
a.5 Atelier teatru
a.6 Limba şi literatura romană – noţiuni de literatură romană (mari poeţi
si prozatori romani) transmise prin metode informale (jocuri de grup,
cantec, atelier de teatru)
a.7 Atelier de ceramică (se va desfăşura pe durata unei zile în satul
Horezu)
a.8. Atelier de pictura pe fata (facepainting)
a.9 Cateheze
a.10 Atelier de muzica
a.11 Zilele Europei (fiecare zi va fi dedicata unei tari- aferenta tarii din
care provin participantii –Italia,Spania, Franta,Portugalia si pe toata
durata zilei se vor face activitati specifice tarii respective –se va termian
cu o seara internationala)
B. Drumetii si excursii

- 2 excursii cu autocarul care vor permite participanţilor sa viziteze:
Casa Memoriala Constantin Brancusi, oraşul Targu Jiu şi Complexul
Muzeal Constantin Brancusi, Mănăstirile Horezu, Lainici, Polovragi ,
Pesterile Polovragi, Muierii, Liliecilor,
- drumetie pedestră la Cioclovina de Jos;
- drumeţie pedestră la Cioclovina de Sus;
- drumetie in Cheile Sohodolului;

C. Seminarul Arta de a Seminarul “Arta de a face faţă conflictelor” susţinut de Maica
face faţă conflictelor
Filofteia Radulescu de la Centrul de Formare si Consiliere Sfintii
Arhangheli Mihail si Gavril, Craiova http://www.sfintii-arhangheli.ro/
va fi desfăşurat pe durata a 9 sesiuni de lucru.
C. Activităţi sportive: Badmington, fotbal, volei, tenis de masă
Olimpiada Tismana 2006
D. Activităţi recreative

Foc de tabără, seară de film, discotecă, seară internaţională în care
fiecare grup de participanti vor prezenta ţara din care provin (ex: Italia,
Franta,Spania,Portugalia,Marea Britanie, Romania).
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Rezultatele scontate
 130 de copiii vor dobandi cunoştinţe bazice şi abilităţi artistice legate de: pictarea unei
icoane pe lemn, linogravura, dansuri populare, teatru, modelaj;
 70 de copiii vor şti cum să îşi rezolve conflictele, vor intelege care sunt cauzele unui
conflict, cum să ii facă faţă, cum să îl evite sau să îl rezolve ca urmare a participării la
Seminarul „Arta de a face faţă conflictelor”;
 întărirea relaţiilor dintre tinerii romani proveniţi din spaţii culturale diferite şi oferirea
posibilităţii cunoaşterii identitătii culturale şi religioase tinerilor proveniţi din diaspora;
 dobandirea de cunoştinţe de limba şi literatura romană pentru un număr de 70 de copiii;
 conştientizarea participanţilor asupra valorilor creştine, culturale şi a tradiţiilor
poporului din care fac parte.
SFÄRSIT prezentare detaliata Tabara Tismana 2007

