TRADIłIE ŞI INTEGRARE
Astăzi, 1 ianuarie 2007, am păşit pentru prima oară în Uniunea
Europeană. De azi înainte vom putea să ne exprimăm liber opiniile, vom
avea o nouă civilizaŃie şi un alt mod de viaŃă. Vom putea-călători în Ńările ce
aparŃin Uniunii Europene fără a mai avea nevoie de paşaport, ca document
de bază, vom putea călători mai mult şi mai ieftin cu ajutorul CărŃii de
Identitate. De azi înainte, vom avea, asemenea celorlalte Ńări aparŃinând
Uniunii Europene, ca monedă de bază Euro.
Noul context social şi economic, legat de aspiraŃiile României privind
integrarea europeană, presupune performanŃe superioare în toate domeniile
de activitate. Integrarea înseamnă îmbogăŃirea patrimoniului culturalspiritual european cu propriile creaŃii, inclusiv cu cele din domeniul
educaŃional.
Copilul, această copie a adultului, prin sufletul său încercat este
păstrătorul cel mai de preŃ al comorilor tradiŃionale şi spirituale.
PărinŃii, biserica, şcoala au un rol hotărâtor în educarea copilului,
informarea şi pregătirea lui pentru viaŃă. Prin natura sa, poporul român,
podoaba cea mai sfântă şi cea mai aleasă dintre popoarele lumii, este un
conservator al spiritualităŃii cu o credinŃă de nestrămutat.
TradiŃiile noastre sunt unice, iar frumuseŃea dansului şi a costumului
popular este de neimitat. Datinile şi obiceiurile, păstrarea tradiŃiilor sunt
datoria fiecărui român adevărat. Copilul, luptătorul de mai departe, este
nădejdea înaintaşilor.
In toate cele patru anotimpuri ale anului, poporul român şi-a păstrat
obiceiurile şi datinile transmise din generaŃie în generaŃie, de mii de ani, pe
cale orală şi mai târziu pe cale scrisă, pe care le ducem mai departe noi,
beneficiarii şcolii de azi, pentru generaŃiile viitoare.
Obiceiurile şi datinile străvechi sunt numeroase, multe sunt comune pe
toate ariile geografice locuite de români.
Obiceiurile şi tradiŃiile constituie un tot unitar, un adevărat angrenaj
specific vieŃii spirituale, cu atât mai mult în cultura românească, definită prin
conservarea mentalului folcloric până în vremea noastră.
In perspectiva aderării României la marea familie europeană, chiar şi cei
mai mici copii trebuie să fie familiarizaŃi cu conceptele şi simbolurile
promovate de Uniunea Europeană. De azi înainte se va ridica măreŃ steagul
Uniunii Europene, de culoare albastră, iar în mijloc un cerc format din 12
steluŃe aurii, care semnifică libertatea, puterea şi unitatea.

Peste câtva timp ne vom da seama că educaŃia contemporană, bazată pe
modelul UE, cât şi tradiŃiile moştenite din generaŃie în generaŃie, ne vor ajuta
să fim mai civilizaŃi, asemenea altor cetăŃeni din Uniunea Europeană, şi să
ştim mai multe limbi, pentru a putea comunica mai uşor cu cetăŃenii din
„familia" noastră europeană..
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