
                          

 

 

 

 

 

 

 

CENTENAR 2018 

PROIECT EDUCAȚIONAL INIȚIAT DE INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN NEAMȚ ÎN PARTENERIAT CU COMPLEXUL MUZEAL 

JUDEȚEAN NEAMȚ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

“Eu din români îmi trag sorgintea./C-o sfântă dragoste-i iubesc/ şi pentru tot ce-i românesc,/ oricând, 

şi braţele şi mintea/ şi sufletul mi le jertfesc.” – („Sunt român” de Bogdan Petriceicu Hașdeu) 
 

 

 

 

 

 

 



                          

I. Inițiatorul Proiectului Educațional „ SUFLET ROMÂNESC 2018” 

1. Unitatea de Învățământ Colegiul Național „Roman Vodă”, Roman 

2. Coordonatori Director Prof. MIHAELA TANOVICI  

Director Adjunct Prof. CRISTINA RADU 

Director Adjunct Prof.CĂTĂLIN MACOVEI 

3. Colaboratori Prof. CIOCOIU IONUT 

Prof. GRAPĂ MIHAELA 

Prof. ALBERT OVIDIU 

Prof. ZĂMESCU IONUȚ   

Prof.NACU ANDA  

4. Grupul Țintă            -Elevii claselor V-XII 

- Cadre didactice din învăţământul 

preuniversitar (primar, gimnazial şi liceal) 

pasionate de istoria românilor 

 

 

Categoria în care se încadrează proiectul: Educativ 

Domeniul în care se încadrează proiectul: Educație pentru cetățenie democratică 

 

 

II. Prezentarea Proiectului Educațional „ SUFLET ROMÂNESC 2018” 

1. Motivarea proiectului: 

Patriotismul este considerat desuet, firește. De multe ori ne călcăm dezinvolt identitatea în picioare, nu 

facem eforturi de a reconstrui cu migală mozaicul istoriei, cel puțin a evenimentelor majore ale țării.  

Entuziasmul patriotic oare s-a stins? Să fie adevărat că a fi român e un complex? 

Noi venim cu o alternativă. 1 Decembrie reprezintă un model, un ideal, un spirit milenar. Prin acest 

proiect ne întoarcem privirile cu respect spre trecut. Suntem siguri că activitățile din cadrul acestui proiect, 

aceste vremuri încărcate de semnificație istorică românească, fac parte și din noi.  

Prin acest proiect dorim să dezvoltăm interesul profesorilor și elevilor pentru istorie, descoperirea 

valorilor trecutului și respectarea lor în prezent. 

Proiectul Educațional își propune să comemoreze 100 de ani de la Marea Unire din 1918. România 

întregită s-a realizat într-un context istoric deosebit, prin trei momente succesive, pe cale democratică, prin 

adunări cu caracter reprezentativ: unirea Basarabiei, a Bucovinei, a Transilvaniei cu țara-mamă. 

Primul pas spre întregirea României l-a reprezentat unirea teritoriului dintre Prut si Nistru. In 1917, ca 

urmare a revoluției, Imperiul Țarist s-a destrămat. Astfel, ideea autodeterminării naționale începuse să prindă 

contur și toate popoarele aveau libertatea de a hotărî asupra soartei lor. In urma Congresului ostașilor 

moldoveni de la Chișinău, Basarabia si-a proclamat autonomia. Sfatul Tării, constituit în decembrie 1917, a 

proclamat Republica Democratică Moldovenească. Momentul cheie a sosit abia in 1918 când, la 24 ianuarie, 

Sfatul Țării a proclamat Republica Moldovenească .Pasul următor a fost unirea cu România,  la 27 martie/ 9 

aprilie 1918. 



                          

Cel de-al doilea teritoriu românesc care s-a unit cu România, în toamna lui 1918, a fost Bucovina. După 

dezmembrarea statului dualist austro-ungar, a luat ființă un Consiliu Național al Românilor Bucovineni. La 15/ 

28 noiembrie 1918 s-a hotărât să fie înfăptuită, necondiționat și pentru vecie, unirea Bucovinei cu Romania. 

În Transilvania, naționalitățile asuprite au început să se afirme fiind elaborată Declarația de la Oradea. 

In declarația menționată, se dorea dreptul românilor din Transilvania de a-și hotărî soarta.. În acest scop a fost 

convocată, de către Consiliul Național, o adunare a românilor la Alba Iulia . S-au adunat peste 100.000 de 

români, din fiecare categorie socială și din fiecare partid politic. Profesorul Vasile Goldiș a dat, apoi, citire 

“Hotărârii de unire”. Conform primului punct al hotărârii, “Adunarea Naționala a tuturor românilor din 

Transilvania, Banat si Tara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 

noiembrie (1 decembrie) 1918, decretează unirea cu România.” 

Ziua de 1 decembrie 1918 a fost ziua în care românii și-au văzut visul împlinit! După veacuri de 

suferință, ei au putut vedea înfăptuirea acelei mult visate Românii Mari. Unificarea statului național unitar 

roman a fost rodul puternicei solidarități a neamului romanesc. Un exemplu din care fiecare dintre noi avem de 

învățat… generație după generație. 

În urma Revoluției din 1989 și prăbușirii regimului comunist, prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, ziua 

de 1 Decembrie a fost adoptată ca zi națională și sărbătoare publică în România, această prevedere fiind reluată 

de Constituția din 1991  

 

2. Scopul proiectului: Dezvoltarea și consolidarea sentimentului patriotic, îmbogățirea cunoștințelor istorice și 

stimularea creativității și a lucrului în echipă 

3. Obiectivele proiectului: 

- cunoașterea şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale; 

- exprimarea prin comportament a spiritului patriotic, a mândriei identitǎţii naţionale;  

- înţelegerea că Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai importantă a istoriei româneşti ;  

--conştientizarea că Marea Unire este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu 

putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului. 

- educarea grupului țintă în respect civic și respect pentru valorile istorice și spirituale românești, în contextul 

Marii Uniri 

- dezvoltarea competențelor de cercetare, selectare și valorificare a informațiilor istorice; 

- dezvoltarea colaborării între elevi și profesori, cultivarea și încurajarea spiritului de echipă; 

 

 

4. Durata proiectului: ianuarie 2018-decembrie 2018 

 

III. Acțiunile Proiectului Educațional „ SUFLET ROMÂNESC 2018” 

1. Acțiunile ce vor fi desfășurate în cadrul proiectului: 

1.1. Prezentarea Proiectului Educațional „ SUFLET ROMÂNESC 2018” la nivelul CNRV –ian 2018  

1.2. Realizarea unui loc special amenajat cu tema „ SUFLET ROMÂNESC 2018” – ianuarie-februarie 2018 

1.3. Marcarea evenimentelor istorice care au contribuit la Marea Unire din 1918 prin realizarea unui concurs de 

istorie și a unei expoziții de portrete <<Personalități care au marcat istoria națională>> – martie-aprilie 2018  

1.4. Reflectarea Marii Uniri din 1918 în literatură și fotografii– aprilie 2018 

1.5. Organizarea simpozionului Basarabia, străvechi pământ românesc-martie 2018 



                          

1.6. Excursie tematică pentru profesori <<Acasă la frații noștri>> aprilie 2018 

1.7. Donație de cărți <<O carte peste Prut  >>   iunie 2018 

1.8. Redactare revistă număr omagial Centenar 2018   noiembrie 2018 

1.9.Evaluare proiect prin completarea unui chestionar online.  decembrie 2018 
 

2. Descrierea acțiunilor ce vor fi desfășurate în cadrul proiectului: 

 

1.1. Prezentarea Proiectului Educațional „Suflet românesc 2018” la nivelul CNRV 

• Prezentarea scopului Proiectului Educațional „ Suflet românesc 2018” 

• Prezentarea importanței Proiectului Educațional „ Suflet românesc 2018” 

• Prezentarea evenimentelor istorice care au condus la realizarea Marii Unirii din 1918 

1.2. Realizarea unui loc special amenajat cu tema „Centenar 2018” 

• Expunerea unor hărți istorice ale epocii și fotografii de epocă 

• Evidențierea unor  articole din presa vremii 

1.3. Marcarea evenimentelor istorice care au contribuit la Marea Unire din 1918 prin realizarea unui concurs de 

istorie și a unei expoziții de portrete <<Personalități care au marcat istoria națională>> – martie-aprilie 2018  

• Implicarea elevilor în concursul de istorie și realizarea expoziției de portrete 

1.4. Reflectarea Marii Uniri din 1918 în literatură și fotografii– aprilie 2018 

• Implicarea elevilor în identificarea operelor și fotografiilor care reprezintă tema Marii Uniri din 1918 

1.5. Organizarea simpozionului „Basarabia, străvechi pământ românesc” 

Organizarea simpozionului la care vor participa elevi din Roman și Moldova ,invitați și specialiști în domeniu 

1.6. Excursie tematică pentru profesori <<Acasă la frații noștri>> aprilie 2018 

• Realizarea unui schimb de experientă cu un liceu din Chișinău  

1.7. Donație de cărți <<O carte peste Prut  >>   iunie 2018 

         Strângerea unor cărți care vor fi donate unui liceu partener din Chișinău 

1.8. Redactare revistă număr omagial Centenar 2018   noiembrie 2018 

• Redactarea unei reviste in care vor fi adunate toate activitățile școlii referitoare la Centenar 

1.9.Evaluare proiect prin completarea unui chestionar online.  decembrie 2018 
 

PARTENERI:  Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

                            Primăria Municipiului Roman 

                           Complexul Muzeal Județean Neamț (Muzeul de Istorie din Roman) 

                            Casa Corpului Didactic al Județului Neamț 

                           Biblioteca municipală „George Radu Melidon” 

                           Asociația„ Mușatinii” 

                    Asociația Culturală „Pro Basarabia și Bucovina”, Filiala „Ion Vatamanu” Roman 

 



                          

Colaboratori  

• Alianța Colegiilor Centenare 

• Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași 

      Mass media locală 

Parteneri  

• Liceul Prometeu Prim Chișinău 

• Liceul teoretic Principesa Natalia Dadiani Chisinău 

• Licee din Roman și zonă 

 

REZULTATELE PROIECTULUI ŞI IMPACTUL SCONTAT:  

• Asigurarea participării active  a elevilor;  

• Realizarea unei reviste; 

• Realizarea expoziţiilor de fotografii – document,personalități marcante; 

IMPACTUL ASUPRA ELEVILOR: 

• Stimularea interesului faţă de promovarea valorilor naţionale; 

• Afirmarea  identității naţionale; 

• Demonstrarea dragostei de ţară şi a mândriei de a fi român; 

• Îmbunătăţirea abilităţilor sociale, atitudinilor civice; 

• Valorificarea aptitudinilor artistice; 

IMPACTUL ASUPRA ŞCOLII ŞI COMUNITĂŢII: 

• Îmbunătăţirea cooperării între partenerii educaţionali interni și externi; 

• Realizarea materialelor suport;  

• Creşterea prestigiului şcolii. 

IMPACTUL AȘTEPTAT: 

• Stimularea interesului elevilor și profesorilor pentru cunoașterea istoriei României; 

• Stimularea interesului pentru implementarea de proiecte educaționale;  

• Întărirea sentimentului de patriotism 

 

Evaluarea proiectului  

Indicatorii de evaluare:  

• numărul de participanţi – elevi, cadre didactice; 

• calitatea materialelor prezentate; 

      impactul afectiv asupra comunităţii locale 

 



                          

 

IV. Estimarea Resurselor Necesare Pentru Implementarea și Desfășurarea  

Proiectului Educațional „ SUFLET ROMÂNESC 2018” 

Nr. 

crt. 
Denumire activitate 

Denumire 

resursă 

Cantitate 

necesară 

estimată 

Preț 

unitar 

[RON] 

Valoare 

(cantitate 

estimată 

x lei) 

[RON] 

1. 
Realizarea unui loc special amenajat cu tema 

„Centenar 2018” 

Placă din 

marmură gravată  

1 400 400 

2 

Prezentarea Proiectului Educațional „ 
SUFLET ROMÂNESC 2018” la nivelul CNRV 

–ian 2018 

Calendare mici 

inscripţionate cu 

sigla Centenarului 

 

Top-uri de hârtie 

 

 

50 

 

 

 

5 

 

 

 

1,80 

 

 

 

14 

90 

 

 

 

70 
Redactare revistă număr omagial Centenar 

2018   noiembrie 2018 

Evaluare proiect prin completarea unui 

chestionar online 

3 
Excursie tematică pentru profesori <<Acasă la 

frații noștri>> aprilie 2018 

4. 
Organizarea simpozionului Basarabia, 

străvechi pământ românesc-martie 2018 

Mape 

invitați,diplome,

materiale cu sigla 

centenarului 

50 50 2500 

5. Organizarea concursurilor cu tema „ SUFLET 
ROMÂNESC 2018” 

Reflectarea Marii Uniri din 1918 în literatură 

și fotografii– aprilie 2018 

Diplome cu sigla 

Centenarului 

pentru elevi 

 

30 

 

3 

 

90 

                                               Total proiect 3150 

 

 

 

 

Director,    

Prof. Tanovici  Mihaela 

 

 

 
 

 

 

 

 


