Proiect Educațional
Centenarul Marii Uniri la Colegiul Național ”Petru Rareș” din Piatra-Neamț

I. Argument
La Colegiul Național ”Petru Rareș” din Piatra-Neamț, marcarea principalelor momente
ale istoriei naționale, integrarea istoriei locale în cea națională și situarea lor în
contextul international este o preocupare constantă a Comisiei Metodice Istorie,
Discipline Socio-Umane, Religie, iar organizarea de activități , la care participă atât
elevii, cât și profesori de istorie din Piatra-Neamț sau din întregul județ a devenit în
ultimii ani o tradiție. Aceste manifestări au fost onorate, de-a lungul timpului de
personalități marcante ale istoriografiei românești sau ale culturii naționale, cum ar fi
Prof. univ. dr. Marius Ioan Bucur (Universitatea ”Babeș-Bolyai”), Alexandru-Florin
Platon ( Universitatea ”Al. I. Cuza”), regretatul Bogdan Petru Maleon ( fost director al
Bibliotecii Centrale Universitare din Iași), Ana Blandiana, istoricul Dragoș Olaru de la
Cernăuți și scriitorul Dumitru Covalciuc din Cernăuți ( de asemenea, trecut la cele
veșnice). Având în vedere această tradiție, care se împletește cu intersul pentru istoria
unui Colegiu care se pregătește să sărbătorească 150 de ani de la înființare, este firesc
interesul pentru a evoca, printr-o suită de manifestări și prin încheierea mai multor
parteneriate educaționale, Centenarul Marii Uniri.
II. Obiective:
1. Cunoașterea, de către elevi, a principalelor etape ale realizării statului national
român modern și ale desăvârșirii unității naționale a acestuia, în contextual
participării României la Marele Război din 1914-1916 în tabăra victorioasă a
Antantei.
2. Integrarea istoriei Colegiului Național ”Petru Rareș” în istoria națională, prin
evocarea foștilor profesori ai Liceului care au participat la Marele Război.
3. Dezvoltarea conștiinței naționale a elevilor Colegiului și a sentimentului de
mândrie și de recunoștință pentru realizatorii Marii Uniri.
4. Conștientizarea, de către elevii Colegiului, a rolului românilor din Basarabia și
Bucovina în realizarea Marii Uniri și a păstrării identității naționale românești în
perioada modern și contemporană.
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III. Activități:
1. Realizarea de dezbateri, mese rotunde, serbări dedicate zilei de 24 ianuarie 1859,
27 martie 1918, 15/28 noiembrie 1918, 1 Decembrie 1918:
-23 ianuarie 2018- activitate în parteneriat cu Centrul pentru Cultură Carmen
Saeculare-” Hai să-ntindem Hora Mare”, activitate aflată la a IV-a ediție. În acest
an vor fi prezenți și partenerii francezi din Nisa și va fi evocat rolul lui Napoleon al
III-lea în Unirea Moldovei și a Țării Românești și în aducerea prințului strain pe
tronul României.
-27 martie 2018- Unirea Basarabiei cu România- facem demersuri de realizare a
unei înfrățiri cu un liceu din Republica Moldova și vom continua parteneriatul cu
Colegiul Național ”Gheorghe Asachi” din Piatra-Neamț- ”Basarabia din școala
mea”.
-23 noiembrie-1 Decembrie 2018- invitarea Gărzii Unirii din Alba Iulia la Colegiu,
în parteneriat cu Primăria Piatra-Neamț.
2. Depunerea unui proiect de parteneriat educational la Primăria Piatra-Neamț pentru
a primi finanțare nerambursabilă pentru promovarea istoriei municipiului, a
Centenarului Marii Uniri, a potențialului turistic al zonei la Casa Europei din
Bruxelles și la sediul Parlamentului European. Proiectul, anexat la prezentul
material, va fi evaluat și eventual aprobat în luna martie 2018. În cazul aprobării
sale, cei 22 de elevi din clasele a IX-a –a XII-a care au participat la Concursul
Euroscola vor promova istoria locală și națională la Bruxelles, în perioada maiiunie 2018.
3. Organizarea concursului ”File de istorie”, ediția a VII-a, dedicată Centenarului
Marii Uniri, istoriei orașului și evocării profesorilor din Colegiu participanți la
Marele Război de Întregire a Neamului Românesc.
-21-22 noiembrie 2018
4.

Organizarea Conferinței festive dedicate Zilei Naționale- noiembrie 2018
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