„UNIREA – UN

IDEAL, UN CREZ ŞI O VOINŢĂ”

Într-o societate dominată de diversitate și globalizare este cu atât mai
important să ne cunoaștem originile și trăsăturile de neam, drept urmare, în
perioada 1 octombrie 2018 - 31 ianuarie 2019, în cadrul Școlii Gimn. Nr. 26 a
fost implementat un proiect de activități educative intitulat „UNIREA – UN
IDEAL, UN CREZ ŞI O VOINŢĂ”.

La 1 decembrie 2018, România a

aniversat 100 de ani de la un moment istoric, cu implicații majore în istoria
ulterioară a țării - Marea Unire. Importanța acestui eveniment și sacrificiul
soldaților români pentru realizarea acestui ideal ne-au făcut datori să celebrăm
prin activități specifice și la nivelul școlii. Profesori, învățători, elevi, părinți,
bunici, reprezentanți ai unor instituții sau simpli trecători, ne-am unit simbolic
spre realizarea acestui proiect de activități spre a deveni părtași la istoria
națională a României, prin afirmarea sentimentului patriotic, evidențiind
valorile și tradițiile românești cum ne-am priceput mai bine.
Cu ocazia Centenarului, sufletul român a vibrat și mai mult, odată cu
îndeplinirea visului secular al tuturor românilor. Considerăm că viitorii cetățeni
ai țării, conducătorii zilei de mâine, trebuie să pornească în viață cu fundamente
morale puternice, care au la bază dragostea pentru patrie și mândria de a fi
român. Din acest motiv, activitățile desfășurate la acest ceas aniversar au
militat, în primul rând, pentru dezvoltarea spiritului civic al elevilor prin
angrenarea lor în activități cu caracter divers (istorie, muzică, dans, teatru,
desen) în decursul cărora s-a urmărit implementarea gândirii că, în pofida
vicisitudinilor timpului, românul a luptat întotdeauna pentru idealurile sale. S-a

urmărit formarea în rândul elevilor a sentimentului de apreciere, respectare și
promovare a valorilor autentice românești.
Printre obiectivele proiectului se numără: cunoașterea şi respectarea
valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale; educarea și revitalizarea
spiritului

patriotic,

a

mândriei

identitǎţii

naţionale,

materializate

in

comportamente de cultivare a cetățeniei activ-participative; reactualizarea
memoriei colective privind locurile, evenimentele, oamenii marii uniri;
conştientizarea că Marea Unire este fapta istorică a întregii naţiuni române,
realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii
neamului. Parteneri în cadrul proiectului au fost: Biblioteca „V.A. Urechia”,
Galați, Muzeul de Istorie „Paul Păltânea” Galați, Asociația „Tradiția Militară”,
Asociația „Frontiera gălățeană”.
Printre activitățile proiectului menționăm: Alegem să iubim România
(excursie tematică); Sărbătorim România în pași de dans; Povestea unui an –
1918 (26m de pânză cu mesaje și gânduri despre Marea Unire); România - țara
mea (Hora unirii); Omagierea eroilor neamului (depunere de flori și coroane la
monumentul eroilor); Istoria altfel din cărți și la muzeu; Tradiția populară –
sufletul (șezătoare și expoziție costume populare); 1918 oglindit în literatură;
România frumoasă, cu ochi de stele… și suflet de vis, Mihai Eminescu –
promotor al Marii Uniri; Că-i mică, că-i mare, pe-al nostru steag stă scris
UNIRE, etc. La realizarea activităților au fost implicate toate cadrele didactice
ale școlii: Neculai Viorica, Chiriac Manuela, Țecu Petrica, Tănase Jenica,
Murguleț Mihaela, Maizel Irina, Ciacâru Mihaela, Plesnicute Nicoleta, Panaite
Claudia, Toma Claudia, Țicu Lăcrămioara, Pelin Fănel, Drăgan Florentina,
Duma Vasile, Dinu Daniela, Stefănescu Cătălin etc.
Coordonator proiect:
Prof. Daniela Năpârlică

