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PROIECTUL EDUCAŢIONAL - CENTENAR 2018 

AMINTIRI PENTRU VIITOR 
 

MOTTO: 

„După Basarabia, după Bucovina, mai lipsea o piatră din cele mai scumpe: Ardealul cu ţinuturile din Ungaria 

locuite de Români. Azi ne-aţi adus și această ultimă piatră a clădirii, care încoronează marea operă de unire. Putem 

privi cu încredere în viitor, căci temeliile sunt puternice, bazate pe principii democratice, bazate pe principii 

democratice ce sunt o chezăşie pentru dezvoltarea firească a unei vieţi sănătoase, ele sunt cimentate prin credinţa 

nestrămutată a unui şir întreg de generaţii, de apostoli ai idealului naţional. (...) Să consacrăm unirea gândurilor, 

unirea sufletelor, dar şi unirea în muncă roditoare, prin strigătul: „Trăiască România mare, puternică şi unită!“  

                                                       (Extras din discursul Regelui Ferdinand,  de la 1 decembrie 1918, din ziua Marii Unirii) 
 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 01.2018 – 12.2018 

 
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Tg. Neamț, str. Mărășești, nr 175, telefon: 0233/790574,  
e-mail colegiultehnicic@yahoo.com 
 
ORGANIZATOR: Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Tg. Neamț 

mailto:colegiultehnicic@yahoo.com
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ARGUMENT: 

În mod sigur, Centenarul 2018 este un recurs la memorie, la rememorarea faptelor înaintașilor și o cuvenită reverență față de jertfele lor 

de pe câmpurile de luptă ale Marelui Război. Centenarul trebuie să fie un moment de reflecție profundă a societății românești care să 

împletească fericit un sumar a progreselor realizate de România în cei 100 de ani scurși de la Marea Unire cu nevoia de a privi spre viitor și a 

proiecta, de ce nu, următorii 100 de ani. Ar trebui cu siguranță făcut un bilanț al ultimei sute de ani la care să ne raportăm la ceea ce noi, ca 

popor, am făcut bine, la ce am greșit, la ce putem îndrepta, continua. Acest bilanț trebuie să înceapă de la programul amplu de reforme ale 

României Mari, iniţiat în vara anului 1917 cu promisiunile îndeplinite ale reformei agrare și acordării votului universal masculin, la rezoluția Unirii 

de la Alba Iulia, și realizeze un plan pentru noua generație. Unde suntem, ce am reușit, ce nu am reușit și ce vom face pe viitor. Și poate spune 

că dezbaterea privind proiecția viitorului este cea mai importantă. Ce fel de țară vrem să lăsăm moștenire urmașilor noștri? Cum va fi oare 

România următoarei sute de ani? Sigur, este greu de răspuns! 

Acum 100 de ani, generația Marii Uniri și-a avut idealul său național și a știut să-l împlinească, mulți români făcând jertfa supremă pe 

câmpurile de luptă ale Primului Război Mondial. Centenarul 2018 înseamnă principii, credințe și valori. Căci România s-a construit pe valori, 

principii și mai ales pe credință. De aceea, considerăm că marcarea centenarului trebuie să aibă următoarele dimensiuni: educativă, a 

modernizării, a patrimoniului și a memoriei naționale. 

Principala dimensiune a centenarului este aceea educativă, pentru că tânăra generație, societatea românească în ansamblu, trebuie să-și 

însușească valorile, atitudinile și convingerile patriotice și să înțeleagă mesajul și sacrificiul generației Marii Uniri.De aceea, centenarul ar putea 

să reconcilieze tânăra generație cu istoria și să cultive valori și atitudini care să ducă mai departe spiritul generației de la 1918.De modul cum 

vom ști să marcăm centenarul Marii Uniri depinde și modul cum vom proiecta și imagina viitorul nostru ca națiune, cum vom construi România 

de mâine. Generațiile tinere, dar și cele care vor veni vor învăța de la noi, pe această cale, cum am cinstit memoria înaintașilor și ce realizări 

durabile am împlinit pentru a aminti de jertfele acestora. În acest fel și ei, la rândul lor, vor duce mai departe istoria acestui neam. 
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SCOPUL PROIECTULUI: 

 

 În perspectiva celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1918, Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg. Neamț își propune o serie de 

activități în vederea implicării tinerilor în istoria națională. Având în vedere că spațiul desfășurării activităților didactice ale Colegiului 

Tehnic „Ion Creangă” Tg. Neamț este plin de semnificații istorice, spațiul școlar este pe locul fostelor cazarme de instrucție ale 

primului batalion de vânători de munte, batalion ce participă eroic la câștigarea luptelor de la Oituz în Primul Război Mondial, se 

justifică comemorarea şi omagierea înaintaşilor. Astfel, plecând pe urmele înaintașilor, noi, generaţia 2018, dorim să aducem un 

omagiu. 

La 1 decembrie 2018 se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, moment astral şi unic în istoria naţiunii române, cu implicaţii 

majore în devenirea românească a ultimului secol. Considerăm ca o datorie de onoare faţă de cei care s-au sacrificat în timpul 

acestor evenimente, să-i cinstim şi să-i comemorăm cu pioşenie, respect şi recunoştinţă. Patriotism, eroism, sacrificiu! Întru numele 

şi cinstirea acestor eroi, propunem realizarea următorului proiect educativ:CENTENAR 2018 – Amintiri pentru viitor. 

Prin modul în care abordăm tema CENTENAR 2018 – Amintiri pentru viitor, dorim să-i motivăm pe elevii noștri să 

participe activ, să-şi manifeste creativitatea, să le trezim sentimente de mândrie şi prețuire față de istoria țării, față de eroii naţiunii 

și față de valorile tradiționale în general. 

Prin elaborarea activităților propuse elevii din învățământul gimnazial și cei din învățământul liceal, își vor dezvolta 

competențele de cercetare, selectare și valorificare a informațiilor istorice, își vor forma o atitudine de respect față de valorile 

trecutului, își vor redescoperi identitatea națională. Peste 750 de elevi de la Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg. Neamț vor fi implicați 

direct în realizarea activităților proiectului. 
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OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

 

✓ Sensibilizarea elevilor către valorile spiritului civic (compasiune, înțelegere, unitate, toleranță, ajutor reciproc); 

 

✓ Dezvoltarea colaborării între elevi și profesori, cultivarea și încurajarea spiritului de echipă, implicarea interdisciplinară a 

profesorilor în vederea realizării proiectului Centenar 2018; 

 

✓ Valorificarea abilităților de utilizarea a mijloacelor TIC și multi-media de către elevi; 

 

✓ Dezvoltarea capacității comunicative prin relaționarea cu personalități culturale contemporane; 

 

✓ Dezvoltarea competențelor de cercetare, selectare și valorificare a informațiilor istorice de către elevi în vederea realizării 

activităților Centenarului 2018; 

 

✓ Prelucrarea selectivă şi critică a informațiilor din baza materială a Centrului de Documentare și Informare CTIC; 
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ACTIVITĂȚI: 

 

 Concurs de fotografie „Oameni și locuri din România mea”, finalizată cu expoziția fotografiilor premiate – Grup Lunaris-Geografic 

CTIC - responsabil prof. Dana Țigănescu; 

 Masă rotundă - ,,Personalităţile domnitorului Alexandru Ioan Cuza  şi ale regelui Ferdinand în perspectiva istorică a 

realizării României Mari” – elevii clasei a XII-a J – responsabil prof. Constantin Pașcu; 

 Expoziţii Centenar 2018 - „De 100 de ani împreună”- România Mare – realizarea de panouri tematice - „Anul 1918 în presa 

vremii”, responsabil prof. Diana Spiridon; expoziție de carte – „Împreună pentru centenar”, audiție de cântece patriotice – 

„Unirea, visul unei naţiuni” - responsabil bibliotecar Magda Spiridonescu;  

  Sesiune de comunicări științifice interdisciplinare – Istorie, Religie, Biologie, Lb. și literatura română – „România Mare în ochii 

tuturor” (cadre didactice, elevi); 

 Masă rotundă - ,,Semnificaţia  unirii Basarabiei cu România în contextul războiului pentru reîntregirea naţională” – elevii 

clasei a IX-a D - responsabil prof. Constantin Pașcu; 

 Excursii de studiu: „Pe urmele lor… la Oituz” (Elevii CTIC pe urmele batalionului de vânători de munte din Primul Război 

Mondial) – responsabil prof. Filip Roxana; „De la CTIC la Monument Vânătorilor de munte” – responsabili  prof. Diana Spiridon, 

muzeograf dr. Vasile Diaconu; 

 Colocviu „Tineri pentru un secol de istorie națională” – responsabili prof. Diana Spiridon, muzeograf dr. Vasile Diaconu; 

 Expunere şi  expoziţie  de carte ,,Semnificaţia cuceririi independenţei în contextul rezolvării problemei naţionale şi a 

împlinirii dezideratului desăvârşirii unificării naţionale”, elevii clasei a XI-a B- responsabil prof. Constantin Pașcu; 

 Plantarea în parcul dendrologic al școlii a unui stejar –„Pecetea Centenarului” lăsată de elevii CTIC; 

 „Cartea Centenarului” – realizarea unei cărți de către elevii CTIC dedicate României Mari–„Oamenii mari care au făcut România 

Mare”, creionează portretele părinţilor fondatori ai noului stat român, responsabil prof. Diana Spiridon; 
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Nr. 
crt. 

Activitate Centenar 2018 Tipul activității Luna desfășurării 
activității 

Locul desfășurării 
activității 

Responsabil Buget 

1. „Oameni și locuri din România 
mea” 
 

concurs fotografie/ 
micro-expoziție 
fotografică 

ianuarie - decembrie 
2018 

 Hol corp A4, CTIC Grup Lunaris -
Geografic CTIC – club 
de fotografie, coord. 
prof. Dana Țigănescu 

200 lei 

2. Expoziţie Centenar 2018 - „De 100 de 
ani împreună”- România Mare 

„Anul 1918 în presa 
vremii” 
(panouri tematice) 

noiembrie 2018 CDI, corp A2, CTIC prof.  Diana Spiridon  - 

3. „Împreună pentru 
centenar” 
(expoziție de carte) 

martie 2018, 
noiembrie 2018 
decembrie 2018 

CDI, corp A2, CTIC bibliotecar  Magda 
Spiridonescu  

- 

4. „Unirea, visul unei 
naţiuni” 
(audiție cântece 
patriotice) 

martie 2018, 
noiembrie 2018 
decembrie 2018 

CDI, corp A2, CTIC bibliotecar  Magda 
Spiridonescu  

- 

5. ,,Personalităţile domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza  şi ale 
regelui Ferdinand în perspectiva 
istorică a realizării României Mari” 

masă rotundă ianuarie 2018 CDI, corp A2, CTIC elevii clasei a XII-a J, 
responsabil prof.  
Constantin Pașcu; 

- 

6. „România Mare în ochii tuturor” Sesiune de comunicări 
științifice 
interdisciplinare – 
Istorie, Religie, 
Biologie, Lb. și 
literatura română 

mai 2018 AeL, corp A2, CTIC prof. Diana  Spiridon 
prof.  Doinița 
Ghiorghiță  
prof.  Silvia Apetrei  
prof. Gabriella  Filip 

200 lei 

7. „Pe urmele lor… la Oituz” Excursie de studiu - 
elevii CTIC pe urmele 
batalionului de 
vânători de munte din 
Primul Război Mondial 
 

aprilie-mai 2018 Tg. Neamț- Oituz prof.  Roxana Filip  
 grup de 10-20 elevi 

1000 lei 
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GRUP ȚINTĂ: 

➢ elevii din învățământul gimnazial și liceal de la CTIC – peste 750 de elevi implicați și beneficiari direcți; 

➢ profesorii CTIC; 

8. ,,Semnificaţia  unirii Basarabiei cu 
România în contextul războiului 
pentru reîntregirea naţională” 

masă rotundă martie 2018 CDI, corp A2, CTIC elevii clasei a IX-a D, 
responsabil prof.  
Constantin Pașcu  

- 

9. „De la CTIC la Monument 
Vânătorilor de munte” 

workshops noiembrie 2018 Monumentul 
Vânătorilor de munte 

prof.  Diana Spiridon, 
muzeograf dr.  Vasile 
Diaconu  

- 

10. „Tineri pentru un secol de istorie 
națională” 

colocviu științific mai 2018 MIETN prof.  Diana Spiridon, 
muzeograf dr.  Vasile 
Diaconu  

100 lei 

11. ,,Semnificaţia cuceririi 
independenţei în contextul 
rezolvării problemei naţionale şi a 
împlinirii dezideratului 
desăvârşirii unificării naţionale” 

expunere şi  expoziţie 
 de carte 

mai 2018 CDI, corp A2, CTIC elevii clasei a XI-a B, 
responsabili prof.  
Constantin Pașcu, 
prof. Ioan Arsintescu,  
bibliotecar  Magda 
Spiridonescu  

200 lei 

12. „Pecetea Centenarului” plantarea în parcul 
dendrologic al școlii a 
unui stejar 

aprilie-noiembrie 
2018/ Zilele CTIC 
2018 

parcul dendrologic 
CTIC 

prof. de istorie 
profesori CTIC, elevi, 
preoți 

100 lei 

13. „Oamenii mari care au făcut 
România Mare” 

„Cartea 
Centenarului” – 
realizarea unei cărți  
ce creionează 
portretele părinţilor 
fondatori ai noului stat 
român 

1 decembrie 2018 CTIC prof.  Diana Spiridon, 
elevi claselor a XI-a, a 
XII-a 

150 lei 
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PARTENERI: 

❖ Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

❖ Primăria Orașului Tg. Neamț 

❖ Complexul Muzeal Județean Neamț, Muzeul de Istorie și Etnografie Tg. Neamț 

❖ Casa Corpului Didactic al Județului Neamț 

❖ APIN – Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț 

 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE: 

❖ Coordonatori: 

▪ director prof. Gheorghe Apetrei  

▪ director adjunct prof. Adriana Timofte  

▪ director adjunct prof. Dorina Timișescu  

▪ director adjunct prof. Mihaela Toma  

▪ prof. Elena-Diana Spiridon  

▪ prof. Roxana Filip  

▪ prof. Ioan Arsintescu  

▪ prof. Constantin Pașcu 

❖ Membri: 

• muzeograf dr. Vasile Diaconu  

• prof. Dana-Ionela Țigănescu  

• prof. Doinița Gheorghiță  

• prof. Silvia Apetrei  

• prof. Gabriella Filip  

• bibliotecar Magda Spiridonescu  


