
            

„Să descoperim România şi valorile ei” 
proiect  educa ional onlineț

derulat de Funda ia „Andreiana Juventus” în colaborare cu Filiala nr. 1 „Costache Negri”ț

„Într-o ară  a a de frumoasă, cu un trecut a a de glorios, în mijlocul unui popor atât de ț ș ș

de tept, cum să nu fie o adevărată religie iubirea de patrie i cum să nu- i ridici fruntea, ca ș ș ț

falnicii strămo i de odinioară, mândru că po i spune: Sunt român!”ș ț

                                                                          Alexandru Vlahuţă – „România Pitorească”
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ARGUMENT

România este o ţară unică în Europa, un tărâm al autenticului, al naturii primitoare şi al

culturii  captivante.  Ne  bucurăm  de  zonele  minunate  ale  Carpaţilor,  de  frumuseţea  mereu

uimitoare a Deltei Dunării, de câmpii întinse,  presărate cu mici comori naturale şi culturale.

De i pu ini români tiu, pe vremea dacilor, teritoriul actualei Românii era considerat polul lumiiș ț ș

antice, cel pu in al popoarelor din Europa de atunci i aici nu este vorba de pozi ia strategică,ț ș ț

valen e economice, militare sau politice, este vorba de locul sacru al spiritualită ii popoarelor,ț ț

spa iul mitologic în care sunt plasate evenimente apar inând atât credin elor elene cât i ale unorț ț ț ș

civiliza ii din impunătorul Tibet.ț

Obiectivele culturale,  multe integrate în Patrimoniul Mondial UNESCO, sunt mărturie a

unei istorii unice, cu o bază milenară de origine latină şi cu moşteniri ale altor neamuri brave ale

continentului. Poveştile şi legendele acestor locuri te vor fascina cu siguranţă iar spiritualitatea

profundă a românilor te va impresiona.

Oamenii îmbogăţesc acest  tezaur natural prin tradiţiile păstrate încă neschimbate şi prin

personalitatea caldă şi inimoasă. 

Românii s-au remarcat, de-a lungul timpului, printr-o mul ime de oameni de tiin ă ce au ț ș ț

reu it să contribuie la dezvoltarea lumii datorită produselor, tehnologiilor ori medicamentelor ș

inventate. Nu de pu ine ori, România, s-a eviden iat prin personalită i celebre precum Henri ț ț ț

Coandă,  Anghel Saligny sau Nicolae Paulescu  şi lista poate continua.

SCOP

Proiectul  „Să  descoperim  România  şi  valorile  ei”  îşi  propune  să  promoveze  şi  să

popularizeze în rândul utilizatorilor filialei: locuri minunate de vizitat, personalităţi care şi-au

pus amprenta asupra istoriei noastre şi ne-au făcut cunoscuţi în întreaga  lume.  Se doreşte a fi o

“mică encicopedie” care să îmbogăţească cultura generală, să aducă cunoştinţe noi, să trezească

curiozităţi şi să reînvie sentimentul de patriotism.  În afară de peisaje minunate, România a fost

şi este locuită de oameni minunaţi care au schimbat lumea graţie faptelor lor. Aceştia au un

potenţial imens de inteligentă, au învins timpul cu invenţiile lor, au uimit lumea şi ne-au lăsat o

moştenire nepreţuită.
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Aproape că nu există domeniu de bază al politicii, ştiinţei, artelor, sportului sau medicinei

în  care  românii  să  nu-şi  fi  adus  contribuţia  într-un  fel  sau  altul  cu  proiecte  spectaculoase,

strategii, invenţii, teorii, performanţe, descoperiri sau opere de artă unice în lume.

OBIECTIVE

- Promovarea obiectivelor turistice din România.

- Promovarea oamenilor valoroşi ai României.

-  Promovarea cărţilor din bibliotecă.

- Îndrumarea cititorilor spre o lectură de calitate.

- Dezvoltarea sentimentului de patriotism şi mândrie faţă de ţară.

GRUP ŢINTĂ

- Grupul intă este format din utilizatorii re elelor de socializare actuali i poten iali,ț ț ș ț

cu vârsta cuprinsă între 8 – 25 ani.

LOCUL DE DĂSFĂŞURARE

 Filiala Nr. 1 „Costache Negri” - Biblioteca Municipală pentru Copii Gala i, paginaț

de facebook.

 Perioada de desfă urare aprilie-august 2021ș

RESURSE CE VOR FI UTILIATE

- Resurse umane: utilizatorii activi şi potenţiali

- Bibliotecari

- Cărţi şi enciclopedii

- Mediul virtual
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CONCLUZII

„Frumoasa  ară  pe  care  am văzut-o întregită,  a  cărei  soartă  mi-a  fost  îngăduit  s-o  vădț

împlinită. Fii tu ve nic îmbel ugată, fii tu mare i plină de cinste, să stai ve nic falnică printreș ș ș ș

na iuni, să fii cinstită, iubită i pricepută”.ț ș

                                      Regina Maria – principesă de coroană i a doua regină a României.ș  

Avem o ară frumoasă care merită descoperită. Avem multe locuri interesante, obiceiuriț

unice şi oameni plini de magie şi suflet.

 România este o ţară plină de tradiţii şi nenumărate locuri de vizitat, care-ţi taie răsuflarea şi

lasă impresii de neuitat în mintea celor care o vizitează. Să ne oprim din a cutreiera lumea în

lung şi-n lat şi să ne întoarcem acasă. Să deschidem ochii, să vedem  ce minună ii se întind laț

picioarele noastre,  să vizităm  cele mai frumoase obiective turistice din ţara noastră şi să ne

cunoaştem istoria care ne-a clădit ca naţie. România a dat oameni de valoare care au contribuit

la descoperiri  majore ce au schimbat complet cursul omenirii.  Să ne deschidem inima şi să

primim România.
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Regina_Maria_a_Rom%C3%A2niei

