
                      Participare la Concursul Naţional EUROSCOLA, ediţia a X-a, 2017-2018 

 

Consiliul şi Parlamentul European au decis să proclame anul 2018 „Anul European al Patrimoniului” 

ca semn al importanţei acordate patrimoniului în consolidarea identităţii europene.  

Pentru celebrarea acestui eveniment, cea de a X a ediţie a Concursului Naţional Euroscola are ca 

tematică generală „Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identităţii europene”. Un echipaj de 

24 de elevi ai Colegiului Naţional Carol I răspunde acestei provocări patrimoniale, prin înscrierea la 

ediţia 2017-2018 a concursului Euroscola, împărtăşind convingerea că patrimoniul cultural este un 

fundament al identităţii europene, întărind sentimentul de cetăţenie europeană.  

Propunerea noastră vizează promovarea patrimoniului funerar al oraşului Craiova (cimitirele 

Ungureni, Sineasca, Cimitirul Catolic şi Cimitirul Evreiesc), privit ca punte de legătură între trecut, 

prezent şi viitor, ca spaţiu al unor multiple semnificaţii istorice, artistice, peisagistice, tradiţii socio-

culturale. Titlul,  Patrimoniul funerar: tradiţie, memorie, identitate sugerează direcţiile de studiu ale 

proiectului : personalităţi marcante la nivel local, naţional şi european, înmormântate în cimitirele 

craiovene,  bogăţia spirituală pe care ei au lăsat-o moştenire, cunoaşterea unor poveşti de demult, 

valoarea culturală a arhitecturii unor morminte şi statui, diversitatea tradiţiilor socio-culturale, 

importanţa unor meserii specifice legate de patrimoniul funerar, protejarea şi sporirea biodiversităţii 

existente în aceste spaţii – muzee în aer liber.  

Obiectivele proiectului sunt :  înţelegerea rolului patrimoniului funerar în cadrul patrimoniului 

naţional şi european; cultivarea şi promovarea diversităţii culturale, sociale, etnice, religioase, a 

dialogului intercultural şi a coeziunii sociale; dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de valorile 

Uniunii Europene; întărirea spiritului de echipă, a abilităţilor organizatorice şi a creativităţii elevilor; 

abordarea interdisciplinară a tematicii proiectului ( istorie, sociologie, literatură, arte, ştiinţe 

naturale).  

Coordonaţi de doamnele profesoare Alina Ionicescu şi Petruţa Ungureanu, beneficiind de sprijinul 

conducerii şcolii şi al altor cadre didactice dispuse să intervină, punctual, în diferite etape ale acestui 

proiect, elevii vor desfăşura activităţi diverse : cercetare documentară, vizite şi interviuri, momente 

artistice, realizare de desene, fotografii , sculpturi, clipuri şi animaţii, acţiuni de voluntariat. Produsele 

finale vor fi expuse în cadrul unei expoziţii si conferinţe de popularizare a proiectului.  

Pentru un impact cât mai mare în cadrul comunităţii locale, în cadrul proiectului sunt realizate 

acorduri de parteneriat cu instituţii precum: Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, 

Muzeul Olteniei din Craiova - Secţia de Istorie şi Arheologie,  Televiziunea Română TVR Craiova, 

Direcţia de Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional - Dolj, licee craiovene.  

Intreaga desfăşurare a proiectului, momentele sale importante, rezultatele obţinute vor fi promovate 

şi popularizate în mass-media, precum şi pe pagina facebook a proiectului.  

Mai multe informaţii despre concursul Euroscola se pot obţine de pe pagina web 

http://www.europarl.europa.eu/romania/ro/ue_si_tinerii/euroscola.html   

http://www.europarl.europa.eu/romania/ro/ue_si_tinerii/euroscola.html

