Colegiul Tehnic Forestier Piatra-Neamț
Str. Stefan cel Mare, nr.67
Centenar 2018

PROIECT EDUCAȚIONAL
Marea Unire 1918 - 2018

Tematica proiectului
-

-

-

Preliminariile Marii Uniri
a. Evolutia elementului romanesc in Basarabia(1812-1918)
b. Evolutia elementului romanesc in Bucovina(1775-1918)
c. Evolutia elementului romanesc in Transilvania(1848-1918)
d. Evolutia elementului romanesc in Banat, Crisana si Maramures(1848-1918)
e. Romanii din Transnistria, Bulgaria si Serbia(1859-1918)
f. Granitele Romaniei conform tratatului politico-militar cu Antanta din 1916
Consecintele Marii Uniri
a. Prevederile teritoriale ale tratatelor de la Saint-Germain si Trianon
b. Cum s-au trasat granitele cu Cehoslovacia si Polonia
c. Cum s-au trasat granitele cu Serbia
d. Cum s-au trasat granitele cu URSS
e. Cum s-au trasat granitele cu Ungaria
Granitele Romaniei, intre politic si etnic
a. Romanii ramasi in afara Romaniei(Maramuresul de nord, Pocutia, Transnistria)
b. Romanii ramasi in afara Romaniei(Crisana de vest, Banatul de sud-vest, Timocul)

Parteneri
-

Membrii catedrei ”Om și societate” din cadrul Colegiului Tehnic Forestier Piatra-Neamț
Profesorii diriginții ai claselor X-XI din cadrul Colegiului Tehnic Forestier Piatra-Neamț
Informaticianul Colegiului Tehnic Forestier Piatra-Neamț – Tablan Cornel

Cordonator
-

Prof. de istorie Comănescu Gheorghe

Loc de desfășurare
-

Colegiul Tehnic Forestier Piatra-Neamț, str.Ștefan cel Mare 67

Obiective
-

Valorizarea trecutului istoric de către colectivul de elevi
Ințelegerea importanței momentului 1918 ca fenomem istoric fundamental pentru poporul roman,
de către colectivul de elevi
Realizarea unui nivel de comunicare mai bun intre elevi-profesori pe tema marilor momente ale
istoriei
Redeșteptarea interesului pentru istoria naționala a colectivul de elevi
Conectarea elevilor, prin participare directa, la cunoasterea si intelegerea istoriei nationale

Grup țintă
-

Colectivele de elevi din cadrul Colegiului Tehnic Forestier Piatra-Neamț

Materiale utilizate
-

Filme documentare referitoare la momentul 1918
Filme documentare referitoare la conferinta de pace de la Paris
Materiale istorico-documentare, realizate si prezentate de colectivele de elevi
Planse, harti, litografii, fotografii(Xerox si originale) legate de evenimentul Marii Uniri
Vizite de studiu(in limita posibilitatilor de timp si financiare) la expozitii locale si regionale
dedicate centenarului, vizite la spatiile istorice special amenajate in cinstea Marii Uniri

Activitați
Activitate
Realizarea unui spatiu in
scoala, dedicate centenarului
Marii Uniri

Resurse
Documente istorice,
litografii, harti,
fotografii legate de
eveniment

Prezentarea de filme
documentare referitoare la:
- participarea Romaniei la
Primul Razboi Mondial
- actiunile de unire si votarea
acesteia in Basarabia,
Bucovina si Transilvania
- conferinta de la Paris si
tratatele de pace de la SaintGermain si Trianon
Vizite de studiu efectuate la:
- Muzeul de Istorie Neamt

Youtoube,
Internet,
Documentare TV
(romanesti si externe)
Material in format scris
sau electronic,
redactate si prezentate
de elevi

Mijloace proprii
Sponsorizari

Responsabil
- Prof. de istorie
Comănescu
Gheorghe
- Colectivul clasei aX-a D
- Conducerea
Colegiului Tehnic
Forestier
- Prof. de istorie
Comănescu
Gheorghe
- Informatician
Tablan Cornel
- Grupe de lucru,
formate din elevii
claselor X-XII
- Profesorii diriginții
ai claselor X-XII
- Prof. de istorie
Comănescu

Perioada
Ianuarie- decembrie
2018, in spatiul special
destinat evenimentului din
cadrul Colegiului Tehnic
Forestier Piatra-Neamț

Decembrie 2018 - Sala
de festivități a Colegiului
Tehnic Forestier PiatraNeamț si alte spatii
destinate pentru
comemorarea
Centenarului Marii Uniri

Ianuarie- decembrie
2018

- Expozitiile dedicate
Centenarului Marii Uniri, pe
raza municipiului Piatra
Neamt
- Vizita la Mausoleul de la
Marasesti/Marasti( cu conditia
obtinerii unei alocari bugetare
corespunzatoare)

Buget alocat conform
solicitarilor ( in
conformitate cu
prevederile adresei nr
13406 din 06.11.2017
trimis de ISJ Neamt)

- Profesorii diriginții
ai claselor IX-XII
- Conducerea
Colegiului Tehnic
Forestier

Profesor de istorie – Comănescu Gheorghe

Plan de actiune in vederea celebrarii Centenarului Marii Uniri
Denumirea activitatii

Responsabili

Componente

Realizarea spatiului special,
dedicate Centenarului Marii Uniri

- Prof. de istorie
Comănescu Gheorghe
- Colectivul clasei a-X-a D
- Conducerea Colegiului
Tehnic Forestier
- Prof. de istorie
Comănescu Gheorghe
- Grupe de lucru, formate
din elevii claselor X-XII
- Profesorii diriginții ai
claselor X-XII

- Harti, planse,
fotografii, litografii,
documente

Ianuariedecembrie
2018

- Harti, planse,
fotografii, litografii,
- Documente, filme
documentare,
materiale audiovideo si format
electronic elaborate
si prezentate de
elevi
- Discutii si
dezbateri pe tema
importantei Marii
Uniri

Decembrie
2018

- Prof. de istorie
Comănescu Gheorghe
- Elevii claselor IX-XII
- Profesorii diriginții ai
claselor IX-XII
- Conducerea Colegiului
Tehnic Forestier

- Mijloace proprii
- Sponsorizari
- Obtinerii unei
alocari bugetare
corespunzatoare
conform prevederii
adresei nr 13406
din 06.11.2017

Ianuariedecembrie
2018

Evolutia elementului romanesc in
Basarabia (1812-1918)
Evolutia elementului romanesc in
Bucovina (1775-1918)
Evolutia elementului romanesc in
Transilvania (1848-1918)
Evolutia elementului romanesc in
Banat, Crisana si Maramures
(1848-1918)
Romanii din Transnistria, Bulgaria
si Serbia(1859-1918)
Granitele Romaniei conform
tratatului politico-militar cu
Antanta din 1916
Prevederile teritoriale ale tratatelor
de la Saint-Germain si Trianon
Cum s-au trasat granitele cu
Cehoslovacia si Polonia
Cum s-au trasat granitele cu Serbia
Cum s-au trasat granitele cu URSS
Cum s-au trasat granitele cu URSS
Cum s-au trasat granitele cu
Ungaria
Romanii ramasi in afara
Romaniei(Maramuresul de nord,
Pocutia, Transnistria)
Romanii ramasi in afara
Romaniei(Crisana de vest, Banatul
de sud-vest, Timocul)
Vizite de studiu

Data

