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PROIECT EDUCAŢIONAL
1 DECEMBRIE 1918 - legitimarea identităţii și a conștiinței naționale
MOTTO:
„Români din patru unghiuri, acum ori niciodată
Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri!”
(Andrei Mureșanu, „Deșteaptă-te române”)
ORGANIZATOR: Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman
Adresa completă: str. Republicii nr. 1-3, loc. Roman, jud. Neamt, cod: 611010
Nr. de telefon/fax: +40 233724336
Site şi adresă poştă electronică: www.ctppr.ro; lic_3@yahoo.com
DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL:
• istorie
• educație pentru cetățenie democratică
PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI:
COORDONATORI: Paloșanu Cristina, Pescaru Monica, profesori de istorie la Colegiul
Tehnic ʺPetru Poniʺ Roman
ECHIPA DE PROIECT:
▪ Prof. Dascălu Mariana Gabriela, director la Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman
▪ prof. Pîslaru Mihaela, director adjunct la la Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman
▪ Consilier educativ, prof.Corhăneanu Cătălina
▪ Profesori de istorie: Paloșanu Cristina, Pescaru Monica
ARGUMENT
Reforma învăţămîntului presupune o nouă abordare a conţinuturilor, o nouă regândire a
procesului instructiv-educativ. Totul dobândeşte valoare prin intervenţia creatoare a cadrelor
didactice care au în centrul atenţiei elevii şi acţiunea acestora de a-şi construi cunoştiinţele şi
competenţele proprii prin participarea la activităţile şcolare.
MOTIVAȚIE
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În anul 1918 s-a înfăptuit Marea Unire!
"...Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti.
Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui om politic, a
nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată întrun elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de
fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit. [...]”
Marea Unire nu a fost rezultatul participãrii României la război. Nici partizanii Antantei,
nici cei ai Puterilor Centrale nu au avut în vedere revoluția din Rusia și destrãmarea monarhiei
austro-ungare. Raționamentul lor s-a înscris formulei tradiționale a raportului de putere
interstate: victoria Antantei ne va da Bucovina, Transilvania și Banatul, victoria Puterilor
Centrale ne va da Basarabia; o biruințã o excludea pe cealaltã, astfel că nimeni nu vedea cum ar
fi cu putințã ca toate aceste provincii sã intre aproape simultan în frontierele Vechiului Regat.[...]
Nu o victorie militarã a stat la temelia României Mari, ci actul de voință al națiunii
române de a-și da armătura teritorial-instituționalã care este statul național.[...]
O necesitate istorică – națiunea trebuie să trăiascã într-un stat național - s-a dovedit mai
puternică decât orice guvern sau partid, culpabil de egoisme sau incompetență, și, punând în
mișcare națiunea, i-a dat acea forțã uriașă ca peste toate adversitățile să dea viață aspirației sale:
statul național."

SCOPUL PROIECTULUI:
➢ Cunoaşterea semnificaţiei zilei de 1 Decembrie 1918;
➢ Marcarea Centenarului Marii Uniri;
➢ Consecinţele actului istoric înfăptuit atunci, asupra poporului român;
➢ Pregătirea elevilor în spiritual respectului față de valorile trecutului;
➢ Permanetizarea legăturilor dintre partenerii actului educaţional (cadre didactice-elevi)
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
➢ cunoaşterea semnificaţiei zilei de 1 Decembrie din perspectivă multidisciplinară;
➢ conştientizarea sacrificiilor generaţiilor trecute pentru realizarea Romȃniei Mari;
➢ celebrarea zilei naţionale prin diferite activităţi;
➢ realizarea unor parteneriate educaționale cu instituții locale;
➢ tratarea semnificației zilei de 1 Decembrie din punct de vedere istoric, artistic, literar;
➢ valorificarea potenţialului creativ al elevilor.
GRUPUL ŢINTĂ:
➢ Elevii claselor a IX-a – a XII-a din cadrul Colegiului Tehnic „Petru Poni” Roman
LOCUL DE DESFĂŞURARE:
➢ Sala de festivităţi;
➢ Muzeul de Istorie Roman;
➢ Alte locații.

PRODUSE FINALE:
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➢
➢
➢
➢

Diplome;
CD cu imagini surprinse în timpul activităţilor derulate;
Expoziție;
Fotografii.

ACTIVITĂȚI:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Prezentări PowerPoint, mini documentare;
Recital de poezie;
Excursii tematice;
Cântece patriotice,dansuri populare;
Concurs școlar;
Plantare arbori.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR

I.

„1 Decembrie – Noi vrem să ne unim cu ţara”
Descrierea activității:
- prezentare Power Point a unor materiale pe tema Marii Uniri și a personalităților
care au contribuit la realizarea ei;
- program artistic;
- vizionare documentar referitor la participarea României la primul război mondial;
- participarea la activitățile organizate de Primăria Municipiului Roman;
- realizarea unui spațiu expozitional „Unirea cea Mare în imagini”.

II.

„ 24 Ianuarie 1859 – 1 Decembrie 1918 – Unirea de la ideal la faptă”
Descrierea activității:
- vizită la Muzeul Unirii din Iași;
- organizarea unui program artistic cu elevii liceului: scenetă, prezentări PPT, recital
muzică și poezie;
- activitate în colaborare cu Muzeul de Istorie Roman;
- participarea la activităţile dedicate Micii Uniri de la Stejarul Unirii.

III.

„ Orașul Roman în vremea Marii Uniri”
Descrierea activității:
- implicarea elevilor în cerecetare documentară de istorie locală;
- vizită la Muzeul de Istorie Roman
- concurs școlar.

IV.

„1918-2018 – De la România Mare la România de azi”
Descrierea activității:
- vizită cu elevii la Mausoleul de la Mărășești;
5

- plantarea unui stejar – simbol al unirii şi al unui rond de flori;
- organizarea unui spectacol tematic;

DISEMINAREA ȘI ASIGURAREA SUSTENABILITĂȚII PROIECTULUI:
Activitățile propuse vor fi mediatizate în presa locală – Ziarul de Roman și prin intermediul
programelor de știri ale televiziunilor locale – CNS Roman, Roman TV.

DEVIZ ESTIMATIV
Total sumă

Diplome premii şi menţiuni
Consumabile
Materiale publicitare
Materiale expoziționale
Puiet stejar, flori
Decontare intrare muzee elevi

Finanţare
solicitată
-

Total

2000 lei

Asigurat Primăria Roman

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Descrierea cheltuielilor

6.

Asigurat Primăria Roman
Asigurat Primăria Roman
Asigurat Primăria Roman
Asigurat Primăria Roman
Asigurat Primăria Roman
Asigurat Primăria Roman

Întocmit de:
PROF. PALOȘANU CRISTINA
PROF.PESCARU MONICA

6

