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Seminarul (“De la identitatea culturală și lingvistică la valorile universale”) a fost 

organizat de Liceo Classico ,,Tommaso Campanella” în colaborare cu Ministerul Educației din 

Italia (M.I.U.R.) și Consiliul  Europei. La acest cerc de studii au participat 15 profesori din țara 

gazdă și 10 din țări semnatare ale Convenției Culturale Europene. Ne-am bucurat de o primire 

călduroasă din partea d-nei prof. Maria Rosaria Rao – directoarea liceului. După deschiderea 

festivă a lucrărilor sesiunii, au urmat cuvinte de bun venit adresate de către autoritățile locale și 

de dl. Paolo Corbucci din partea ministerului de resort. 

Pe parcursul seminarului am fost onoraţi de personalități de seamă ale vieții culturale și 

științifice italiene, profesori de la Unversitățile ,,Dante Alighieri” și ,,Mediterranea” din Reggio 

Calabria, Universitatea din Messina și Universitatea ,,Federico II” din Napoli, directori de muzee 

și parcuri arheologice naționale, care au expus pe teme ale seminarului: rolul jucat de 

patrimoniul cultural în societatea viitorului, cetățenie națională și europeană, expresie artistică și 

creativitate liberă, importanța diversității lingvistice în Europa, de la mit la comunitatea 

europeană, studiile clasice și identitatea europeană, patrimoniul peisagistic european etc. Au 

prezentat exemple de proiecte de succes reprezentanți ai Ministerului Educației din Iordania și ai 

Ambasadei Italiei de la Moscova. 

În cadrul atelierelor de lucru – în cadrul cărora comunicarea s-a realizat doar în limba 

italiană – am fost puşi în situaţia de a ne regăsi într-un laborator în care am experimentat diferite 

scenarii propuse de moderatori și ne-am expus opiniile proprii şi experienţele educaţionale cu 

privire la tematica propusă, am explorat conceptele de cultură și patrimoniu, am prezentat 

metode şi tehnici pentru a dezvolta la elevi sentimentul identității naționale, dar și al apartenenței 

europene, am diseminat exemple de bune practici, am învățat unii de la alţii cum să căutăm 

soluţii la problemele comune. Colegii italieni au constituit un bun liant pentru realizarea unei 



coeziuni de grup, facilitând schimbul de informaţii instituţionale necesare unor viitoare 

colaborări, realizând o reţea de profesionişti europeni cu preocupări deosebite în sfera tematică a 

seminarului.” 
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