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DESCRIEREA  PROIECTULUI 

 

      

 

1. Argument  

 

Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român anul triumfului idealului naţional, anul încununării victorioase a lungului şir 

de lupte şi de sacrificii umane şi materiale pentru făurirea statului naţional unitar. Ceea ce la 1600, prin fapta lui Mihai Viteazul, 

fusese doar un vis, la 1 Decembrie 1918, devenea cea mai frumoasă realizare a acestui popor. “În această zi – scria Nicolae Iorga – a 

sosit un ceas pe care-l aşteptam de veacuri, pentru care am trăit întreaga noastră viaţă naţională, pentru care am muncit şi am scris,    

am luptat şi am gândit. A sosit ceasul în care cerem şi noi lumii dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui, ca robi, rodul 

ostenelilor noastre”.  

Mișcările naţionale româneşti au culminat, în ultimul an al primului război mondial, când,  la 27 martie 1918, Sfatul Țării de la 

Chişinău a proclamat unirea Basarabiei cu România, iar în Bucovina, la 28 noiembrie 1918, Congresul  General  a votat unirea  cu 

statul român. La 1 Decembrie 1918, Adunarea Națională de la Alba Iulia, constituită din 1228 de delegați și peste 100000 de români, a 

adoptat o Rezoluție prin care s-a consfințit unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg Banatul (cuprins între Mureș, Tisa și 

Dunăre), Crișana, Sătmar și Maramureș, cu România. Acest eveniment încununează lupta românilor pentru unitate națională și 
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marchează momentul creării  României Mari, situându-se în continuarea precedentelor acțiuni unioniste ale fraților din Basarabia și 

Bucovina. Unirea şi formarea statului naţional unitar român au fost recunoscute prin tratatele internaţionale, care au urmat încheierii 

Primului Război Mondial. Întâi Decembrie este Ziua Naţională a României, statuată prin Legea nr. 10 din 31 iulie 1990.  

Scopul acestui proiect este implicarea elevilor școlii noastre în sărbătorirea Centenarului Marii Uniri. În 2017 și în 2018, în 

întreaga Europă dar și în țara noastră, se comemorează jertfele din Primul război mondial, în România desfășurându-se acțiuni care 

omagiază pe cei care au clădit, prin eroismul lor, Marea Unire. Împlinirea centenarului este un moment de referință pentru istoria 

noastră, pentru că faptele care au dus la România întregită erau rezultatul unui proiect național început în a doua jumătate a sec. al 

XIX-lea și temeinic continuat în prima parte a sec. XX.  

Proiectul urmărește formarea unui cetățean activ, având un set de valori care să-i orienteze activitatea și care să coreleze 

evenimente din trecut cu realitățile prezentului, pentru a contribui în mod direct la proiectarea unui viitor favorabil lui și societății în 

care trăiește. Activităţile care se vor realiza în cadrul acestui proiect ne dau posibilitatea să punem în lumină creativitatea şi imaginaţia 

elevilor şi a cadrelor didactice implicate. Se urmărește dezvoltarea sentimentului de patriotism și educarea componentei civice de 

apartenență la națiunea română, urmând îndemnul marelui poet național, George Coșbuc: “Iubeste-ţi ţara, române, şi fii mândru de 

locul cinstit ce-l ai între popoare!... Ne-am ridicat la un loc de multă vază între neamuri prin truda şi prin vrerea de a ne lumina şi de a 

ţine pas cu neamurile mai înaintate… Fii mândru de asta, române, dar nu uita nici o clipă că această sfântă ţară, de care te mândreşti, 

îţi cere să fi vrednic de ea! Să cauţi să te luminezi prin învăţătura şcolii, să te străduieşti şi tu, după măsura puterilor  tale, să munceşti 

pentru păstrarea celor ce le are şi pentru propăşirea lor…” (George Coșbuc, Patria şi neamul). Proiectul își propune să stimuleze 

tinerii în acțiunea de cunoaștere, păstrare și transmitere a istoriei naționale, a valorilor identitare românești. 

 

Proiectul educațional se va derula în perioada septembrie 2017- decembrie 2018, pentru marcarea a 100 de ani de la Marea 

Unire. Echipa de proiect este responsabilă de implementarea proiectului, de monitorizarea şi evaluarea activităţilor. 

 

2. Scopul: 

- implicarea elevilor și a profesorilor școlii noastre în sărbătorirea Centenarului Marii Uniri prin stimularea interesului și a 

curiozității elevilor față de istoria neamului nostru, prin promovarea adevăratelor valori și dezvoltarea sentimentului patriotic 

3. Obiective: 

- cunoașterea și respectarea valorilor fundamentale ale istoriei și culturii naționale 

- exprimarea prin comportament a spiritului patriotic, a mândriei identității naționale 

- folosirea îndemânării, creativității și a cunoștințelor de istorie ale elevilor, pentru a marca 100 de ani de la Marea Unire 

- sensibilizarea elevilor pentru omagierea eroilor, prin cunoașterea istoriei propriei localități, valorificând sursele de istorie 

locală (monumente ale eroilor din Primul Război Mondial, folclorul local, mărturii, fotografii, memorii ale eroilor sau ale 

urmașilor eroilor) 
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- dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi de participare, a capacității de investigare și de creație 

- dezvoltarea de competenţe de comunicare interpersonală, de cooperare, de lucru în echipă  

- îmbogățirea cunoștințelor elevilor privind istoria și cultura poporului român 

 

 

4. Grup ţintă: elevii şi profesorii Colegiului, părinţii elevilor şi comunitatea locală 

 

5. Durata:  septembrie 2017- decembrie 2018 

6. Resurse : 

• umane: echipa de proiect, elevii, profesorii 

• materiale (echipamente, locaţii): calculator, laptop, video-proiector, aparat foto, săli de clasă, sala de festivităţi a Colegiului, 

Muzeul Judeţean de Istorie, Biblioteca judeţeană G.T. Kirileanu, diplome și premii pentru participanți 

• de informaţie: bibliotecă, internet, monumente ale eroilor din localitățile nemțene 

 

7. Beneficiari: 

 

-  elevii Colegiului 

-  cadrele didactice 

- comunitatea locală 
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8. Calendarul activităţilor :    

 

 

 
Nr.  

crt. 

Activitatea desfăşurată    Perioada Locul 

desfăşurării 

Responsabil Evaluare Buget  

1. Promovarea proiectului:  

-afișul proiectului   

-încheierea unor 

parteneriate cu Biblioteca 

județeană G.T.Kirileanu, 

Complexul Muzeal 

Județean Neamț, Unitatea 

Militară din Piatra- Neamț 

(Cercul Militar) 

-discuții cu elevii și 

profesorii, numirea unui 

responsabil cu derularea 

proiectului în fiecare clasă  

-documentarea elevilor 

Septembrie-

octombrie 

2017 

Colegiul 

Tehnic         

”Gheorghe 

Cartianu” 

prof. Gina 

Orzan 

prof. Roxana 

Burduja 

- realizarea 

unui afiș 

pentru 

promovarea 

proiectului şi a 

activităţilor 

acestuia; 

-parteneriatele 

încheiate 

-50 lei ( pentru 

realizarea și 

multiplicarea 

afișului color) 

2. Centenarul României- 

Pictură murală pe un zid 

din fața Colegiului, 

realizată de artistul 

plastic Ciprian Istrate 

Septembrie 

2017- iulie 

2018 

Colegiul 

Tehnic         

”Gheorghe 

Cartianu” 

- pictor Ciprian 

Istrate 

-fotografii - finanțarea 

aparține 

Clubului 

Rotary Piatra- 

Neamț 

3. Eroii din satul meu 

(rezultatele activității de 

cercetare a istoriei locale 

realizate de elevi) 

-fotografii şi descrieri ale 

Noiembrie 

2017- mai 

2018 

 

 

Colegiul 

Tehnic         

”Gheorghe 

Cartianu” 

prof. Gina 

Orzan 

prof. Roxana 

Burduja 

-materialele 

elevilor sunt 

centralizate de 

profesorii 

coordonatori 

-100 lei (pentru 

premierea 

elevilor) 
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monumentelor eroilor din 

localităţile judeţului Neamţ, 

de unde provin elevii 

Colegiului 

-prezentarea unor mărturii, 

fotografii, memorii ale 

eroilor sau ale urmașilor 

eroilor din Primul Război 

Mondial 

 

-publicarea 

celor mai bune 

materiale 

realizate de 

elevi în vol. II 

al lucrării 

Neamțul în 

războiul de 

întregire- 

memorie și 

istorie, ce va fi 

editat în 2018 

 

4. 15 noiembrie 1918 - 

Unirea Bucovinei cu 

România: sesiune de 

referate și comunicări 

științifice pentru elevii 

Colegiului.   Teme: 

- Istoria Bucovinei 

-Grigore Ghica al III- lea- 

domnitorul asasinat pentru 

că s-a împotrivit cedării 

Bucovinei 

-Unirea Bucovinei cu 

România 

-personalități ale istoriei și 

culturii bucovinene 

 

15 Noiembrie 

2017 

 

Biblioteca 

județeană- 

filiala Mărăței 

prof. Gina 

Orzan 

prof. Roxana 

Burduja 

-materialele 

realizate de 

elevi 

- 100 lei 

(pentru 

premierea 

elevilor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sărbătorește și simte 

românește 

- Ornarea claselor cu 

elemente specifice Zilei 

Naționale (postere, colaje, 

29 noiembrie 

2017 

 

 

Colegiul 

Tehnic         

”Gheorghe 

Cartianu”- săli 

de clasă 

prof. Gina 

Orzan 

prof. Roxana 

Burduja 

prof. Iuliana 

- măsurarea 

nivelului de 

participare 

printr-un tabel; 

-vizitarea 

-100 lei (pentru 

diplome și 

premii) 
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lucrări de artă grafică, 

cocarde tricolore) realizate 

de elevi  

- purtarea costumului 

popular de către elevi și 

profesori 

- cântece patriotice și poezii 

recitate de către elevi 

- acordarea de diplome 

celor mai frumos ornate 

clase 

 

 

Ursache claselor de 

către un 

comitet format 

din: director, 

consilier 

educativ, prof. 

coordonatori ai 

proiectului 

- diplome 

claselor 

participante 

 

6. Mica Unire – moment 

esențial   în calea realizării 

unității naționale a tuturor 

românilor 

-expoziție de desene 

realizate de elevii 

colegiului, cu tema Unirea 

Principatelor  

-prezentări  PPT  despre 

momentele Micii Uniri 

23 ianuarie 

2018 

Expoziție de 

desene în holul 

Colegiului 

prof. Gina 

Orzan 

prof. Roxana 

Burduja 

-desenele 

elevilor 

- 

7. Regina Maria în anii 

Războiului Întregirii 

a. activitatea elevilor 

-citirea unor fragmente din 

memoriile Reginei Maria, 

despre anii războiului 

-prezentare PPT despre 

viața Reginei Maria 

b. activitatea profesorilor 

-Familia Regală, politicieni, 

personalități cultural 

științifice prezente în 

Piatra-Neamț, în anii 

Februarie 2018 Biblioteca 

județeană 

G.T.Kirileanu 

prof. Gina 

Orzan 

prof. Roxana 

Burduja 

-realizarea 

unor fotografii 

ale activităţilor 

- 100 lei 

(pentru 

premierea 

elevilor) 
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războiului 

 

8. Unirea, o poruncă a 

istoriei -  100 de ani de la 

Unirea Basarabiei cu 

România 

- Comunicări ale 

profesorilor și prezentări 

ale elevilor despre 

momentul 27 martie 1918.  

-Întâlnire cu veterani de 

război și cu militari din 

cadrul Unității Militare din 

orașul Piatra Neamț. 

 

27 martie 1918 Sala de 

festivități a 

Colegiului 

 

prof. Gina 

Orzan 

prof. Roxana 

Burduja 

- realizarea 

unor fotografii 

ale 

activităţilor; 

  

 

-100 lei (pentru 

diplome și 

premii) 

9. Vizita la Muzeu- Expoziția 

România în Primul Război 

Mondial 

-participă elevi ai 

Colegiului și profesori 

Aprilie 2018 Complexul 

Muzeal 

Județean 

Neamț 

prof. Gina 

Orzan 

prof. Roxana 

Burduja 

-fotografii 

-impresii ale 

elevilor 

- 50 lei 

10. Stejarul Centenarului 

-Plantarea unor puieți în 

curtea Colegiului de către 

elevi și profesori 

Aprilie 2018 Colegiul 

Tehnic         

”Gheorghe 

Cartianu” 

Director prof. 

Mariana Paleu 

Prof. Cristina 

Popa 

-fotografii 

 

-200 lei 

11. Excursie tematică la 

Monumentul de la 

Mărășești.  

Participă profesori și elevi 

din cadrul Colegiului 

Săptămâna 

Școala Altfel- 

Să știi mai 

multe, să fii 

mai bun 

 20-24 mai 

2018 

Piatra- Neamț- 

Mărășești 

prof. Gina 

Orzan 

prof. Roxana 

Burduja 

Prof. Cristina 

Popa 

-fotografii 

-impresii ale 

participanților 

- 2000 lei 
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12. 

 

Bucovină, plai cu dor- 100 

de ani de la unirea 

Bucovinei cu România 

-repere istorice bucovinene 

-declarația de unire a 

Bucovinei cu România 

-momente artistice 

susținute de ansamblul 

folcloric Toporașul 

-participă elevi ai 

Colegiului și profesori 

 

15 noiembrie 

2018 

 

Sala de 

festivități a 

Colegiului 

 

 

prof. Gina 

Orzan 

prof. Roxana 

Burduja 

 

-fotografii 

-impresii ale 

participanților 

 

- 100 lei 

13. Centenarul României la 

Cartianu 

-ornarea claselor cu 

elemente specifice Zilei 

Naționale  

-concurs pentru elevi cu 

tema: Marea Unire 

-purtarea costumului 

popular de către elevi și 

profesori 

-momente artistice 

susținute de ansamblul 

folcloric Toporașul 

  

 

Noiembrie- 

decembrie 

2018 

Colegiul 

Tehnic         

”Gheorghe 

Cartianu” 

prof. Gina 

Orzan 

prof. Roxana 

Burduja 

prof. Iuliana 

Ursache 

-fotografii 

-impresii ale 

participanților 

-panoul 

activităților 

proiectului 

- 100 lei 
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      Total buget: 

 

 

3000 lei 

 

      

9.  Rezultate aşteptate: 

-  implicarea largă a elevilor și profesorilor; 

- un material informativ despre proiect şi activităţile sale, publicat în revista școlii; 

- expoziţie cu activităţile din proiect: lucrările elevilor cu elemente de istorie, cultură şi civilizaţie românească, fotografii din timpul activităţilor. 

 

10. Evaluarea finală 

Întocmirea unui raport cu privire la organizarea și desfășurarea proiectului. 

 

 

 

 

DIRECTOR,                                                                       Inspector Școlar General            Inspector Şcolar pentru disciplina Istorie  

 

Prof. Mariana Paleu                                                           Prof. dr.  Viorel Stan                  Prof. Elena Preda 

 

 

 

 

 

 

Responsabili de proiect:            

Prof. Roxana Gorduza-Burduja 

 Prof. Gina Banhazi- Orzan 
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