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Titlul proiectului:VALORI CULTURALE ROMÂNEŞTI 

 

a) ideea proiectului: proiectul educaţional VALORI CULTURALE 

ROMÂNEŞTI  vine să pună în contact două instituții școlare de prestigiu, 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași și Seminarul Teologic Ortodox 

„Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, care să valorifice 

experiența acumulată pe parcursul derulării edițiilor anterioare. 

Obiectivul principal al proiectului este organizarea mai multor 

evenimente pentru elevi și profesori în decursul lunii octombrie 2020. În 

acest sens, proiectul urmăreşte extinderea şi aprofundarea relaţiilor dintre 

copii, profesori, părinți, în sfera culturii şi schimbului reciproc de 

iniţiativă, prilej de bucurie, întâlnire, cunoaştere şi prietenie între 

participanţi. 

 

b) motivația proiectului: deși domeniul culturii este fundamentat juridic 

de Uniunea Europeana începând cu anul 1992, odată cu Tratatul de la 

Maastricht, UE încurajează cultura prin elaborarea de politici culturale 

viabile. Viziunea UE, denumit și obiectiv principal, este de a promova 

valorile culturale comune, apelând la patrimoniul cultural împărtășit de 

popoarele Europei. Obiectivele specifice ale UE sunt de a realiza 

mobilități transnaţionale specifice persoanelor, având ca și scop un act 

cultural, realizându-se, astfel, un alt obiectiv specific al UE, și anume, 

promovarea dialogului intercultural. Încă din iulie 2008 Comisia 

Europeană și Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură 

au lansat Ghidul Programului Cultural valabil până în 2013, iar în 

septembrie 2010 Comisia Europeană a lansat consultarea publică online 

cu privire la viitorul program de finanţare Cultura 2014-2020.  

În ambele programe se promoveaza ideea conservării și dezvoltării 

patrimoniului cultural național prin schimburi de experienţă și bune 

practici, punând accentul pe dezvoltarea de parteneriate de lungă durată. 
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Proiectul educațional VALORI CULTURALE ROMÂNEŞTI doreşte să 

aducă o notă de profesionalism în domeniul educaţiei culturale, fiind și un 

exemplu de bune practici. 

 

c) scopul proiectului: scopul proiectului educaţional VALORI 

CULTURALE ROMÂNEŞTI este de a dezvolta sentimentul patriotic prin 

cunoaşterea şi promovarea valorilor autentice ale sufletului românesc. 

Proiectul are ca principal scop să pună în contact direct experienţa 

elevilor şi a profesorilor din instituţiile şcolare partenere, Colegiul 

Național „Mihai Eminescu” Iași și Seminarul Teologic Ortodox 

„Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, recunoscute la nivel 

naţional, să reunească preocupările şi interesul pentru spiritualitatea 

românească. Manifestarea are în atenţie iniţierea şi desfăşurarea unor 

activităţi instructiv-educative diverse cu caracter ştiinţific, caritabil, 

cultural-artistic şi sportiv prin campanii de informare şi sensibilizare a 

comunităţii şi pentru realizarea unui schimb de experienţă benefic pentru 

toţi partenerii implicaţi. De asemenea, este urmărită şi formarea unor 

generaţii de tineri educaţi în spiritul valorilor autentice, buni cunoscători 

ai tradiţilor şi specificului românesc, evidenţierea locului şi a rolului 

românilor în civilizaţia europeană. 

 

d) obiectivele proiectului:  

Obiectivul principal al proiectului educațional VALORI CULTURALE 

ROMÂNEŞTI este organizarea mai multor evenimente în care să fie 

implicați elevi, profesori și părinți. 

Obiectivele specifice ale proiectului educațional VALORI CULTURALE 

ROMÂNEŞTI sunt: 

- Realizarea unui eveniment la cel mai înalt nivel de profesionalism; 

- Crearea unui nou mediu cultural, prin încercarea de schimbare a 

mentalităţii, ce poate fl realizat prin extinderea şi aprofundarea relaţiilor  

dintre copii, părinți și profesori, prin creşterea conlucrării dintre viitorii 

cetățeni şi, implicit, familiile acestora; 

- Promovarea dialogului intercultural a oraşului Iaşi, și, în acelaşi timp a 

României, prin realizarea unei mediatizări profesionale de anvergură; 
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- Cunoaşterea istoriei naţionale şi a momentelor definitorii din trecutul 

poporului român; 

- Interpretarea istoriei, utilizând cu discernământ spiritul critic şi 

metodele moderne de cercetare; 

- Îmbinarea teoriei cu practica prin organizarea unor excursii 

documentare la obiective istorice şi religioase de interes naţional şi 

internaţional; 

- Preţuirea înaintaşilor şi dezvoltarea sentimentului patriotic; 

- Încurajarea spiritului creativ al elevilor, realizarea unor cercetări făcute 

de elevi şi valorificarea lor în media (ziare, reviste, emisiuni radio - TV); 

- Evidenţierea rolului şi importanţei ortodoxiei în păstrarea identităţii 

poporului român;  

- Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la afirmarea individualităţii 

specificului românesc; 

- Reliefarea activităţii misionare a Bisericii Ortodoxe Române în 

contextul secularizării societăţii; 

- Cunoaşterea personalităţilor reprezentative din cadrul Bisericii 

Ortodoxe Române şi a contribuţiei lor la Patrimoniul Cultural Naţional; 

- Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare între parteneri într-un 

climat de încredere şi deschidere care să favorizeze comunicarea şi o 

bună socializare; 

- Cunoaşterea, promovarea şi valorificarea iniţiativelor experienţei și 

performanţelor partenerilor implicaţi; 

- Creşterea disponibilităţii de a desfăşura activităţi care se bazează pe 

munca în echipă; 

- Încurajarea iniţiativei, a responsabilităţii şi a spiritului civic al elevilor; 

- Promovarea fraternităţii şi solidarităţii creştine prin materializarea 

ideilor creştine ale filantropiei şi comuniunii în iubire; 

- Cunoaşterea izvorâtă din acţiune şi problematizare care conduce la noi 

experienţe intelectuale şi morale. 

 

e) resurse: - umane: aproximativ 250 de elevi și peste 20 de profesori; 

Asociaţia „Oltea Doamna” și toate instituțiile partenere în proiect. 

- materiale: săli de curs, sala de festivități, video-proiector, 
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ecran, sistem de sonorizare, laptop etc. 

 

f) grupul-țintă al proiectului:  

Grupul țintă al proiectului educaţional VALORI CULTURALE 

ROMÂNEŞTI este reprezentat de elevii din ciclul liceal şi profesorii de 

istorie, limba şi literatura română, religie, ştiinţe socio-umane şi educaţie 

fizică şi sport din toate instituţiile partenere si nu numai. Totodată, 

proiectul are în vedere şi alte cadre didactice interesate, dar şi părinţii 

elevilor participanţi. 

 

g) rezultatele proiectului: 

- prin parteneriatele solide realizate în cadrul proiectului este atinsă o 

prioritate prevăzută în acest apel de finanţare, care urmăreşte întărirea 

capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a entităţilor culturale; 

- prin mediatizarea atât la nivelul orașului Iași, cât și la nivel național a 

manifestării, se ajunge la atingerea unei alte priorităţi a programului, care 

presupune, încurajarea diverselor practici participative şi dezvoltarea de 

noi forme de manifestare, cât și sprijinirea formelor de dialog 

intercultural; 

Valoarea adăugată a proiectului educaţional VALORI CULTURALE 

ROMÂNEŞTI, are mai multe componente, şi anume: 

Caracterul inovator - este confirmat de faptul că prin diversitatea 

activităților și participarea unui mare număr de elevi s-a realizat o 

manifestare de înaltă ținută, prin aducerea mai multor invitați și 

participanţi, deoarece în cele 3 zile sunt concentrate evenimente diverse 

dar cu o deosebită semnificaţie culturala în cadrul comunității. 

Relevanța pentru priorități și politici locale și naționale - Proiectul 

contribuie la promovarea oraşului Iaşi si implicit a României, fiind cu 

caracter naţional, prin imaginile de pe coperţile DVS-ului, afişelor, 

fluturașilor şi prin o bună mediatizare pe posturi de radio și de televiziune 

naţionale şi locale şi pe site-urile dedicate, în media locală și națională, 

care vor rămâne şi după încheierea evenimentului, aducând astfel plus 

valoarea aşteptată. 
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h) impactul proiectului:  

- accentuarea schimbului de experiență între instituțiile partenere; 

- crearea unei mase critice cu potențial în generarea de noi teme, care pot 

fi abordate în cadrul proiectului; 

 

 

 

 

 

 

 


