
Eminescu pentru eternitate
 proiect cultural-educațional online

derulat de Filiala   nr. 2 ”Paul Păltănea” în colaborare cu instituțiile de învățământ

partenere

Motto: 

„El de-a pururi străluceşte
Marele Luceafăr blând,

Inima ce dăruieşte
Neamului un veşnic cânt.

El vers urcat pe culme,
Stihuit din foc nestins,

Călător etern prin lume,
Univers de neatins.” 

   (Petre G.Nicolae, actor român)

 

Argument

Eminescu reprezintă prezentul, trecutul şi viitorul tuturor românilor mari şi

mici. An de an, în data de 15 ianuarie, elevi, dascăli, bibliotecari, reprezentanți ai

comunității locale îşi unesc eforturile pentru a organiza manifestări comemorative

în cinstea celui care într-o perioadă scurtă de timp a lăsat ca moştenire poporului

român o impresionantă operă literară.



În contextul împlinirii a 172 de ani de la naşterea poetului, se doreşte o mai

mare apropiere a tinerei generații  de cultură,  de literatură,  de scriitorul  care şi-a

iubit şi  apărat neamul,  limba şi  țara,  a  preamărit  adevăratele valori  naționale în

poeziile sale,  a  cules ca un adevărat împătimit folclorul,  a cântat în creațiile  sale

dragostea față de natură, față de locurile în care a copilărit, a criticat pe toți cei care

au dorit răul poporului său.

Prin  intermediul  acestui  proiect  cultural-educațional  online,  dorim  să

contribuim la educarea copiilor în spiritul respectului față de valorile neamului, față

de acest scriitor nepereche al literaturii române, prin desfăşurarea de activități pe

pagina  de  facebook  a  filialei,  https://www.facebook.com/BVAU-Filiala-nr2-Paul-P

%C4%83lt%C4%83nea-Gala%C8%9Bi-537902519608781,  în  parteneriat  cu

instituțiile de învățământ.

Perioada de desfășurare a proiectului: 

12 -31 ianuarie 2022

 Grup ţintă: 

elevii, cadrele didactice şi bibliotecarii din cadrul instituțiilor de învățământ 

partenere.

Scop: 

 cunoaşterea datelor biografice şi bibliografice ale poetului şi locul pe care-l ocupă 

acesta în galeria scriitorilor români;

 dezvoltarea gustului pentru lectură al elevilor;

 cultivarea şi dezvoltarea creativității elevilor, promovarea creației poetului Mihai

Eminescu

prin organizarea de activități şi expoziții.

https://www.facebook.com/BVAU-Filiala-nr2-Paul-P%C4%83lt%C4%83nea-Gala%C8%9Bi-537902519608781
https://www.facebook.com/BVAU-Filiala-nr2-Paul-P%C4%83lt%C4%83nea-Gala%C8%9Bi-537902519608781


Obiective: 

 cunoaşterea vieții şi activității literare ale  marelui poet;

 îmbogățirea  culturii  generale  a  elevilor  privind  valori  ale  culturii  naționale

(literatură, personalități culturale cu care a colaborat poetul);

 stimularea interesului elevilor pentru lectura suplimentară;

 valorificarea valențelor creative ale elevilor;

 formarea unor sensibilități deschise spre valorile estetice şi artistice;

 realizarea unui schimb de idei, opinii, experiențe ale cadrelor didactice provenind

din diferite instituții;

 dezvoltarea progresivă a capacităților morale, intelectuale şi estetice.

Concluzii:

Într-o  lume  care  tinde  spre  informatizarea  absolută,  cuvântul  pare  să-şi

piardă din semnificație. Dragostea de frumos, gândirea creativă şi vraja cuvântului

l-au făcut pe Mihai Eminescu să poarte pecetea geniului. Educația în spirit național

este o necesitate pentru tânăra generație, iar noi, bibliotecarii şi cadrele didactice

avem  datoria  de  a  forma  conştiința  apartenenței  la  un  neam,  solidaritatea  cu

generațiile trecute şi prezente, precum şi cu prețuirea valorilor naționale, a eroilor şi

oamenilor de cultură, sentimentul demnității şi răspunderii față de destinul patriei,

al mândriei față de trecutul glorios şi încrederii în viitor.
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