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Miercuri, 30.05.2018, a fost inaugurat proiectul educațional „Să descoperim 

împreună valorile culturale și religioase ale Clujului” , care își propune să ofere elevilor de 

la Colegiul Național „George Barițiu”, Cluj-Napoca, posibilitatea de a pătrunde în istoria 

ortodoxiei din urbea în care ei trăiesc și de a cunoaște și reflecta asupra rolului decisiv pe care 

l-au avut ierarhii ce au păstorit de-a lungul timpului eparhia noastră.  

O primă activitate s-a desfășurat, astăzi, 30.05.2018,  constând într-o întâlnire cu 

consilierul cultural al Episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului, pr. Bogdan Ivanov. Din 

partea Colegiului Național „George Barițiu” din Cluj-Napoca au fost prezenți 

profesorii: Horațiu Popa-Bota (directorul adjunct al Colegiului Național „George 

Barițiu”), profesorul Vladimir-Alexandru Bogosavlievici (profesor de istorie la Colegiul 

Național „George Barițiu”) și profesorul Ionuț Hens (profesor de religie la Colegiul 

Național „George Barițiu”) însoțind un grup de  elevi (clasa a VII-a) – beneficiarii 

direcți ai acestui proiect.  

Pr. Bogdan Ivanov, la începutul întâlnirii, le-a prezentat elevilor un scurt istoric al 

eparhiei, dar și a modului în care s-au desfășurat de-a lungul timpului etapele de realizare și 

alcătuire a palatului eparhial și importanța acestuia pentru orașul nostru. 

Al doilea popas cultural a avut loc la catedrala ortodoxă. Aici, elevii au aflat 

perioada și modul prin care a fost construită catedrala, o scurtă prezentare biografică a celui 

care a cârmuit în acea perioadă Eparhia Ortodoxă din Cluj-Napoca, episcopul Nicolae Ivan, 

dar și a celorlalți episcopi care au urmat de-a lungul timpului până în zilele noastre.  

În final, această zi a fost încununată cu vizitarea Muzeului Mitropoliei Clujului, 

locul în care elevii și-au îmbogățit cunoștințele prin ceea ce au văzut și informațiile pe care 

le-au primit despre tezaurul cultural care se regasește în acest spațiu. Majoritatea dintre 

aceștia s-au aflat pentru prima oară în acest spațiul religios și cultural, spunând, la finalul 

acestei activități, că se vor mai întoarce și împreună cu familiile lor. Unii dintre elevii 

participanți sunt și de alte confesiuni, dar s-au bucurat să afle atât de multe lucruri despre 

valorile pe care le-a adunat de-a lungul timpului Biserca Ortodoxă, din zona Clujului.  

Acest proiect va continua și anul școlar viitor prin prezentarea principalelor biserici 

ortodoxe din Cluj-Napoca.  

Scopul principal al acestui proiect constă în oferirea și deprinderea de către elevi 

a unor repere morale care să le consolideze o formare culturală și spirituală sănătoasă și 

să fie,ei, la rândul lor, modele pentru colegii și prietenii lor. Se dorește realizarea 

acestor aspecte, nu prin transmiterea unor noțiuni teoretice, ci prin cunoașterea reală a 

instituțiilor și evenimentelor istorice care au marcat spațiul urbei noastre de -a lungul 

timpului.  



 



 


