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Denumire webinar:

România - un secol

Descriere: Să ne amintim ce s-a înâmplat în urmă cu 100 de ani și cum înaintașii noștiri au făurit România de azi. Cele
mai importante momente și oamenii care au luptat pentru Marea Unire.
Spațiu de lucru: https://agora.reteauaedu.ro/open/NMkPAO4Lg0gkwur.html
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România un secol
Întregul an 1918 este un an deosebit de important pentru istoria românilor,bogat
în evenimente care ne-au marcat destinul: încheierea Primului Război Mondial
,susținerea din partea aliaților tradiționali, Franța ,Anglia și Statele Unite în
vederea realizării unirii,reintrarea în război alături de Antanta,precum și unirea
provinciilor cu România.
Unirea tuturor provinciilor românești a fost realizată
pe parcursul întregului an 1918. Procesul a fost etapizat, programat și dus la
îndeplinire cu multă pricepere, necesară în navigarea prin apele tulburi ale
contextului internațional

Primul Război Mondial a fost un conflict militar de dimensiuni mondiale. A fost un
război global declanșat în Europa, care a durat de la 28 iulie 1914 până pe 11
noiembrie 1918, la care au participat peste 70 de milioane de militari, inclusiv 60
de milioane de europeni, mobilizați într-unul dintre cele mai mari războaie din
istorie. Peste nouă milioane de combatanți și șapte milioane de civili au murit ca
urmare a războiului. A fost unul dintre cele mai dramatice conflicte din istorie și a
provocat schimbări majore politice, inclusiv revoluțiile din 1917-1923 la multe
dintre națiunile implicate

Al Doilea Război Mondial a fost un război global care a durat din 1939 până în
1945, deși unele conflicte asociate lui au început și mai devreme. El a implicat
marea majoritate a țărilor lumii—inclusiv toate marile puteri—care au format
două alianțe militare opuse: Aliații și Axa.
A fost cel mai întins război din istorie, și a implicat direct mai mult
de 100 de milioane de oameni din peste 30 de țări. Cei mai importanți
participanți și-au dedicat întreaga capacitate economică, industrială și
științifică efortului de război, într-o stare de „război total”, ștergând distincția
între resursele civile și cele militare.
Marcat de moartea masivă a civililor, inclusiv de Holocaust (în care
au fost uciși aproximativ 11 milioane de oameni)și de bombardamentele
strategice ale centrelor industriale și demografice (în care au murit
aproximativ un milion de oameni, și în cadrul cărora s-au distins
bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki), el a dus la între 50 și
85 de milioane de decese, mai mult decât orice alt conflict din istoria omenirii.

Regina Maria
Alteţa Sa Regală Principesa Maria Alexandra Victoria s-a născut la 29
octombrie 1875, la Eastwell Park, în comitatul Kent din Anglia. A fost
Regina României între anii 1914 şi 1927. A murit la 18 iulie 1938, la Sinaia.
Primul Război Mondial o transformă în erou naţional. Participă activ pe
front, încurajează răniţii şi soldaţii din cele mai fierbinţi puncte de luptă,
nu se teme de gloanţe, nici de epidemii, de tifosul exantematic sau gripa
spaniolă, de răni sau de sărăcie. Maria sfârşeşte prin a fi supranumită
„Mama Regina“, „Mama răniţilor“ şi „Regina-soldat“ (ea a şi fost
comandant onorific al Regimentului 4 Roşiori, care i-a purtat numele şi a
cărui uniformă a îmbrăcat-o, fiind şi o iscusită călăreaţă).
A înfiinţat organizaţia „Regina Maria“, care a dezvoltat o reţea de
spitale în Moldova şi serviciul de ambulanţă. Nu numai că nu s-a temut,
dar a privit apropierea de poporul său ca pe un privilegiu pe care alte
capete încoronate nu îl aveau.

Regele Ferdinand I
Regele Ferdinand I ,,Loialul" Este unul dintre cele mai importante capete incoronate
care au stat pe tronul regatului Romaniei. Personalitatea sa este strâns legată de
momentul Marii Uniri precum si de definitivarea acelei Romanii Mari la care visam
cu totii si de care ne aducem aminte cu emotie. Om de o vasta cultură, poliglot si
botanist pasionat, Regele Ferdinand a fost sincer dedicat românilor, sub carmuirea
sa înregistrandu-se cea mai infloritoare perioadă a statului românesc modern.

>>>Personalităţi care s-au afirmat >>>
>>Constantin Brâncuși (n. 19 februarie 1876, Hobița, Gorj – d. 16 martie

1957, Paris, Franța) a fost un sculptor român cu contribuții covârșitoare la
înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană .
>>George Enescu s-a născut la 19 august 1881, în satul Liveni-Vârnav din
județul Botoșani, în familia arendașului Costache Enescu și a soției lui, Maria,
fiica preotului Cosmovici. A manifestat încă din copilărie o înclinație
extraordinară pentru muzică, începând să cânte la vioară la vârsta de 4 ani,
iar la vârsta de 5 ani a apărut în primul său concert
>>Mircea Eliade (n. 13 martie 1907, București – d. 22 aprilie 1986, Chicago)
a fost istoric al religiilor, scriitor de ficțiune, filosof și profesor român la
Universitatea din Chicago
>>Constantin Noica (n. 12 iulie 1909, Vitănești, județul Teleorman - d. 4
decembrie 1987, Păltiniș, județul Sibiu) a fost un filosof, poet, eseist, publicist
și scriitor român. Este membru post-mortem al Academiei Române (din 1990).

In perioada interbelică: Tudor Arghezi (pseudonimul lui Ion Nae
Theodorescu, n. 21 mai 1880, București – d. 14 iulie 1967) a fost un scriitor
român, cunoscut pentru contribuția sa la dezvoltarea liricii românești sub
influența baudelairianismului. Opera sa poetică, de o originalitate
exemplară, reprezintă o altă vârstă marcantă a literaturii române.
Lucian Blaga (n. 9 mai 1895, Lancrăm, România – d. 6 mai
1961,Cluj, Republica Populară Română) a fost un filozof, poet, dramaturg,
traducător, jurnalist, profesor universitar, academician și diplomat român
Pe plan științific: Ana Aslan (n. 1 ianuarie 1897, la Brăila - d. 20
mai 1988, la București) a fost medic român specialist în gerontologie,
academician din 1974, director al Institutului Național de Geriatrie și
Gerontologie (1958 - 1988).

>>>CONCLUZIE>>>

Încercarea ideii de unitate, în memoria sacrificiului făcut de
soldați în Primul Război Mondial, înseamnă o emoție
profundă pentru fiecare român de pretutindeni, datorită
apartenenţei sale la fiinţa naţională.
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