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Şcoala nr. 11 Botoşani 

 

 

Proiect: „Sfinţit-au locul” (Revista școlii) 
 

 

Argument 

Datorită faptului că trăim într-un spaţiu cultural bogat, noi, botoşănenii ne propunem să readucem în 

atenţia comunităţii viaţa, activitatea, creaţia celor patru piloni ai culturii botoşănene şi universale: 

Eminescu, Enescu, Luchian şi Iorga. 

Aceşti titani ai culturii româneşti pot fi pentru oricare dintre noi modele, atât de necesare în acest timp 

când non-valorile par deseori că iau locul valorilor. 

 

Scop 

Cunoaşterea vieţii, activităţii, creaţiei celor patru personalităţi culturale  botoşănene: Mihai Eminescu, 

George Enescu, Ştefan Luchian, Nicolae Iorga. 

 

Obiective 

- Implicarea elevilor în perpetuarea valorilor culturale locale; 

- Valorizarea patrimoniului cultural naţional; 

- Stabilirea unor relaţii de colaborare cu membrii comunităţii pentru promovarea 

personalităţilor locale; 

- Antrenarea elevilor în activităţi interdisciplinare şi extraşcolare atractive;  

- Mediatizarea în rândul comunităţii locale a celor patru personalităţi culturale. 

 

Grupul ţintă: 150 de elevi din Şcoala cu Cls. I-VIII Nr. 11 Botoşani 

 

Beneficiari: ceilalţi elevi şi cadre didactice ale şcolii, părinţii elevilor,  comunitatea. 

 

Parteneri: Asociaţia „Parens”, Casa memorială şi Muzeul „G. Enescu”, Dorohoi, Casa memorială „M. 

Eminescu” Ipoteşti, Muzeul „Ştefan Luchian” Botoşani, Casa memorială „N. Iorga” Botoşani 

 

Activităţi propuse 

1. Documentarea şi elaborarea de pliante, afişe, portofolii realizarea unei pagini în revista şcolii şi pe 

site-ul şcolii; 

2. Excursii la casele memoriale şi muzeele celor patru personalităţi ale culturii botoşănene: 

Eminescu, Enescu, Luchian şi Iorga; 

3. Întâlniri şi discuţii între  elevi, părinţi, cadre didactice, eleii şcolilor pilot din cadrul proiectului 

transfrontalier; 

4. Evaluarea proiectului prin chestionare, rapoarte, interviuri. 

 

Pe o palmă de pământ, uitată de lume, dar nu şi de Dumnezeu, s-au născut apstolii culturii româneşti: 

Eminescu, Enescu, Iorga, Luchian.  

Eminescu a crucificat şi înviat cuvântul românesc. Enescu a adus în muzică bucuria şi plânsul cerului şi al 

pământului, Iorga a dat prestanţă şi greutate cuvântului istoric, Luchian a făcut din suferinţă artă prin 

culoare. 

Toţi patru au avut simţul misterului, au ieşit în afara lor, au propus răspunsuri la întrebările omului, au 

plămădit cultura română. 

Sub un petic de pământ şi o palmă de cer... 
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Rezultate 

 ,,Săptămâna lecturii’’: (activităţi de lectură dedicate lui Eminescu);    

 Concursuri tematice:  „Eminescu la ceas aniversar”  

 Medalion Eminescu la biblioteca şcolii, expoziţii, audiţii muzicale, audiţii din fonoteca de aur; 

 Concursuri de recitare la biblioteca şcolii; 

  Proiecte tematice "Dor de Eminescu“, "Porni Luceafărul..." , "Luceafărul..." finalizate cu 

realizarea de portofolii despre viaţa, activitatea şi creaţia poetului Mihai Eminescu. 

 Excursie la Ipoteşti, plimbări în parcul Mihai Eminescu vizitarea Casei memoriale Eminescu, 

a Complexului Muzeal, drumeţie la lacul cu nuferi; 

 Programe artistice:,,Dor de Eminescu’’. 

 

 


