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CENTENAR 2018
PROIECT EDUCAȚIONAL INIȚIAT DE INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN NEAMȚ ÎN PARTENERIAT CU COMPLEXUL MUZEAL
JUDEȚEAN NEAMȚ
Noiembrie 2017 – Decembrie 2018

”Această unire românească nu ar avea nicio valoare dacă nu s-ar sprijini pe însăși conștiința noastră despre
necesitatea ei, despre caracterul ei sacru și nezguduit, despre aceea că ea e astăzi, ceea ce nu înțelege o mulțime de
lume, o condiție pentru existența însăși a poporului nostru.”
Nicolae Iorga

I. Inițiatorul Proiectului Educațional „Centenar 2018”
1.

Unitatea de Învățământ

Colegiul Tehnic de Transporturi, Piatra Neamț

2.

Coordonatori

Director Prof. dr. Hogea Ana-Maria
Director Adjunct Prof. dr. Albu-Iacob Cristina
Prof. Mitrea Daniela-Gabriela (Responsabil Arie
Curriculară Om și Societate)

3.

Colaboratori

Prof. Ciurea Elena
Prof. Mitrea Aura-Cristina
Prof. Avădanei Magda
Prof. Oglagi Lavinia
Ec.Gănescu Matilda

4.

Grupul Țintă

Elevii claselor IX-XII

II. Prezentarea Proiectului Educațional „Centenar 2018”
1. Motivarea proiectului:
Proiectul Educațional își propune să comemoreze 100 de ani de la Marea Unire din 1918, dezvoltarea
interesului comun pentru informare și socializarea grupului țintă pentru deschiderea și cunoașterea
patrimoniului istoric și cultural, stabilirea de relații interpersonale, asigurarea de șanse egale pentru toți
beneficiarii proiectului.
Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite
de români s-au unit în anul 1918 în cuprinsul aceluiași stat național, România. Etape preliminare au fost Mica
Unire din 1859 a Țării Moldovei cu Țara Românească și dobândirea independenței în urma războiului din
1877-1878, pe fondul renașterii naționale a românilor pe parcursul secolului al XIX-lea. Unirea Basarabiei, a
Bucovinei și, în cele din urmă, a Transilvaniei cu Regatul României (așa-zisul Vechi Regat) a dus la
constituirea României Mari. Ea a fost scopul intrării României în Primul Război Mondial de partea Antantei și
a fost favorizată de mai mulți factori istorici: acțiunea politică decisivă a elitelor din Regatul României și din
Austro-Ungaria în conjunctura favorabilă de la sfârșitul Primului Război Mondial; prăbușirea Imperiului
Austro-Ungar și a Imperiului Rus; afirmarea principiului autodeterminării și al naționalităților pe plan
internațional, în contextul prezenței pe scară largă a sentimentului național în rândul populației românești.
Marea Unire este legată inexorabil de personalitățile Regele Ferdinand, Regina Maria și omul de stat Ionel
Brătianu, fiind încheiată de facto la 1 decembrie 1918 o dată cu unirea Transilvaniei.

Alba Iulia fusese aleasă de către Consiliul Național Român Central, care avea sediul la Arad, pentru a
adăposti între zidurile ei pe reprezentanții poporului român din Transilvania din două motive istorice: la 1
noiembrie 1599 Mihai Viteazul își făcuse intrarea triumfală în Alba Iulia, cetatea fiind capitala domnitorului pe
scurta perioadă cât a durat Unirea celor Trei Principate (Moldova, Muntenia și Transilvania); în 1784 Horia și
Cloșca erau trași pe roată în urma condamnării lor. Socialiștii, lucrând sub influența Budapestei, cereau
Republica și-și exprimau temerea față de stările politice din vechiul Regat al României, însă Iuliu Maniu a
explicat că e necesară o epocă de tranziție deoarece „nu se poate ca într-o singură zi, într-o singură oră sau întrun moment dat să punem la o parte o stare de lucruri veche și să înfăptuim una nouă”. Așadar, nu e vorba de a
pune condiții la Unire ci a constata necesitatea unei epoci de tranziție.
Adunarea de la Alba Iulia s-a ținut într-o atmosferă de sărbătoare, unde au venit 1228 de delegați
oficiali care reprezentau toate cele 130 de cercuri electorale din cele 27 de comitate românești, episcopii,
delegații consilierilor, delegații societăților culturale românești, delegații școlilor medii și institutelor
pedagogice, delegații reuniunilor de meseriași, delegații Partidului Social-Democrat Român, delegații
organizațiilor militare și ai tinerimii universitare, astfel încât toate păturile sociale, toate interesele și toate
ramurile de activitate românească erau reprezentate. Pe lângă delegații oficiali, ceea ce dădea Adunării
înfățișarea unui mare plebiscit popular, era afluența poporului deoarece din toate unghiurile țărilor române de
peste Carpați sosea poporul cu trenul, cu căruțele, pe cal, pe jos, îmbrăcați în haine de sărbătoare, cu steaguri
tricolore în frunte, cu table indicatoare a comunelor ori a ținuturilor, în cântări și plini de bucurie, adunându-se
peste o sută de mii de oameni pentru a fi martori la cel mai mare eveniment din istoria românilor.
În mijlocul aprobărilor unanime și a unui entuziasm fără margini, Ștefan Cicio Pop arată împrejurările
care au adus ziua de astăzi, Vasile Goldiș expune trecutul românilor de pretutindeni și argumentează
necesitatea Unirii, iar Iuliu Maniu explică împrejurările în care se înfăptuiește aceasta. Rezoluția Unirii este
citită de episcopul greco-catolic Iuliu Hossu: „Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și
Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie / 1 decembrie
1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea proclamă
îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul, cuprins între Mureș, Tisa și Dunăre.” În ziua
de 1 decembrie, prin votarea unanimă a rezoluției, Unirea Transilvaniei cu România era săvârșită.
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 în Articolul 12 alin. (2).
2. Scopul proiectului: Dezvoltarea și consolidarea sentimentului patriotic, îmbogățirea cunoștințelor istorice și
stimularea creativității și a lucrului în echipă
3. Obiectivele proiectului:

3.1. Cunoașterea importanței istorice a zilelor de 27 martie 1918, 15/28 noiembrie 1918 și 18 noiembrie/1
decembrie 1918
3.2. Promovarea interesului față de istoria propriei identități naționale și locale
3.3. Educarea grupului țintă în respect civic și respect pentru valorile istorice și spirituale românești, în
contextul Marii Uniri
3.4. Comemorarea a 100 de ani de la Marea Unire prin acțiunile propuse
3.5. Participarea la acțiunui omagiale
3.6. Desfășurarea activităților propuse în echipă
4. Durata proiectului: noiembrie 2017-decembrie 2018

III. Acțiunile Proiectului Educațional „Centenar 2018”
1. Acțiunile ce vor fi desfășurate în cadrul proiectului:
1.1. Prezentarea Proiectului Educațional „Centenar 2018” la nivelul Colegiului Tehnic de Transporturi, Piatra
Neamț – 27-29 noiembrie 2017
1.2. Realizarea unui loc special amenajat cu tema „Centenar 2018” – ianuarie-noiembrie 2018
1.3. Marcarea evenimentelor istorice care au contribuit la Marea Unire din 1918 – martie-noiembrie 2018
1.4. Reflectarea Marii Uniri din 1918 în Literatură – martie-noiembrie 2018
1.5. Prezentarea drepturilor minorităților așa cum reies din documentele unirii Provinciilor cu Regatul
României – martie-noiembrie 2018
1.6. Reflectarea rolului Bisericii în realizarea Statului Național Unitar Român – martie-noiembrie 2018
1.7. Organizarea Cupei Centenar 2018 – noiembrie 2018
1.8. Organizarea concursurilor cu tema „Centenar 2018” – 27 martie 2018 și 28 noiembrie 2018
1.9. Încheierea parteneriatelor cultural-educative cu Biblioteca Județeană G.T.Kirileanu Neamț (anii școlari
2017-2018 și 2018-2019)
2. Descrierea acțiunilor ce vor fi desfășurate în cadrul proiectului:
1.1. Prezentarea Proiectului Educațional „Centenar 2018” la nivelul Colegiului Tehnic de Transporturi, Piatra
Neamț
•

Prezentarea scopului Proiectului Educațional „Centenar 2018”

•

Prezentarea importanței Proiectului Educațional „Centenar 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 hărților istorice ale epocii

•

Expunerea fotografiilor de epocă

•

Evidențierea articolelor din presa vremii

1.3. Marcarea evenimentelor istorice care au contribuit la Marea Unire din 1918
•

Marcarea unirii Basarabiei cu România – 27 martie 2018

•

Marcarea unirii Bucovinei cu România – 15/28 noiembrie 2018

•

Marcarea unirii Transilvaniei cu România – 18 noiembrie/1 decembrie 1918

•

Implicarea elevilor în acțiunile desfășurate cu ocazia celebrării a 100 de ani de la aceste evenimente

•

Vizitarea Complexului Muzeal Județean Neamț pentru stimularea dorinței de informare în rândul
elevilor, apropierea elevilor de cultură și facilitarea schimbului de informații

•

Identificarea contribuției nemțenilor în actul Marii Uniri

1.4. Reflectarea Marii Uniri din 1918 în Literatură
•

Implicarea elevilor în identificarea operelor în care se regăsește tema Marii Uniri din 1918

1.5. Prezentarea drepturilor minorităților așa cum reies din documentele unirii Provinciilor cu Regatul
României
•

Identificarea de către elevi a drepturilor minorităților în urma analizării documentelor istorice

1.6. Reflectarea rolului Bisericii în realizarea Statului Național Unitar Român
•

Identificarea rolului Bisericii în actul Marii Uniri din 1918

1.7. Organizarea Cupei Centenar 2018
•

Desfășurarea competiției de fotbal la nivelul Colegiului Tehnic de Transporturi, Piatra Neamț

•

Desfășurarea competiției de baschet la nivelul Colegiului Tehnic de Transporturi, Piatra Neamț

1.8. Organizarea concursurilor cu tema „Centenar 2018”
•

Desfășurarea concursurilor cu teme istorice la nivelul claselor IX-X și XI-XII

1.9. Încheierea parteneriatelor cultural-educative cu Biblioteca Județeană G.T.Kirileanu Neamț (anii școlari
2017-2018 și 2018-2019)
•

Participarea cu grupuri de elevi la acțiunile desfășurate cu ocazia Centenarului în cadrul Bibliotecii
Județene G.T.Kirileanu Neamț

3. Stabilirea echipei proiectului și a responsabilităților fiecărui membru al echipei:
3.1. Prof. Mitrea Daniela-Gabriela va desfășura următoarele activități:
•

prezentarea Proiectului Educațional „Centenar 2018” la nivelul Colegiului Tehnic de Transporturi,
Piatra Neamț

•

realizarea unui loc special amenajat cu tema „Centenar 2018”

•

marcarea evenimentelor istorice care au contribuit la Marea Unire din 1918

•

organizarea concursurilor cu tema „Centenar 2018”

•

încheierea parteneriatelor cultural-educative cu Biblioteca Județeană G.T.Kirileanu Neamț (anii școlari
2017-2018 și 2018-2019)
Prof. Mitrea Aura-Cristina va desfășura următoarea activitate:

3.2.
•

reflectarea Marii Uniri din 1918 în Literatură

3.2. Prof. Oglagi Lavinia va desfășura următoarea activitate:
•

prezentarea drepturilor minorităților așa cum reies din documentele unirii Provinciilor cu Regatul
României

3.3. Prof. Avădanei Magda va desfășura următoarea activitate:
•

reflectarea rolului Bisericii în realizarea Statului Național Unitar Român

3.4. Prof. Ciurea Elena va desfășura următoarea activitate:
•

organizarea Cupei Centenar 2018

3.5. Ec. Gănescu Matilda va întocmi resursa de buget pentru acțiunile propuse

IV. Estimarea Resurselor Necesare Pentru Implementarea și Desfășurarea
Proiectului Educațional „Centenar 2018”
Nr.
crt.

Denumire activitate

1.

Realizarea unui loc special amenajat cu tema
„Centenar 2018”

2.

Marcarea evenimentelor istorice care au
contribuit la Marea Unire din 1918
Reflectarea Marii Uniri din 1918 în Literatură
Prezentarea drepturilor minorităților așa cum
reies din documentele unirii Provinciilor cu
Regatul României
Reflectarea rolului Bisericii în realizarea
Statului Național Unitar Român

7.

Organizarea Cupei Centenar 2018

Cantitate
necesară
estimată

Preț
unitar
[RON]

1

450

Valoare
(cantitate
estimată
x lei)
[RON]
450

50

1,80

90

Top-uri de hârtie

3

14

42

Mingi de fotbal
inscripţionate cu
sigla Centenarului

2

140

280

Mingi de baschet
inscripţionate cu
sigla Centenarului

2

140

280

Tricouri

20

50

1.000

Denumire
resursă
Placă din
marmură gravată
dimesiune
297cm*420cm
Calendare mici
inscripţionate cu
sigla Centenarului

inscripţionate cu
sigla Centenarului

8.

Organizarea concursurilor cu tema „Centenar
2018”

Medalii
inscripţionate cu
sigla Centenarului
Diplome cu sigla
Centenarului
pentru elevi

20

15

300

20

3

60

Total proiect

Director,
Prof. dr. Hogea Ana-Maria

Director Adjunct,
Prof. dr. Albu-Iacob Cristina

Responsabil Arie Curriculară Om și Societate,
Prof. Mitrea Daniela-Gabriela
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