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Parteneri:
•

Primăria și Consiliul Local Răucești,

•

Asociaţia “Cultul Eroilor - Regina Maria” – Filiala Răucești,

•

Fundația ”Sfânta Teodora de la Sihla” - Târgu-Neamț,

•

Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” – Târgu-Neamț,

•

Radio ”Datina” – Chișinău,

•

Fundația Culturală ”Ion Creangă” - Târgu-Neamț,

•

APIN – Asociația Profesorilor de Istorie Neamț,

•

Biblioteca ”Ion Creangă” – Târgu-Neamț,

•

Muzeul de istorie și etnografie – Târgu-Neamț,

•

Biblioteca comunală Răucești.

Echipa de proiect:
Prof. Laviniu Constantin Apostoae, director,
Prof. Gigel Bîrliba – profesor de istorie, coordonator Cerc de Istorie “Cultul Eroilor”,
Cadre didactice, diriginţi, învăţători, părinți, bibliotecarul de la Liceului Tehnologic Oglinzi,
Membrii Cercului de Istorie ”Cultul Eroilor” Oglinzi,
Stan Dumitru – preşedinte al Asociatiei “Cultul Eroilor-Regina Maria” Filiala Răuceşti.
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ARGUMENT
”Nu-l uitaţi pe cel căzut în război,
Strigaţi-l din când în când pe nume,
Ca şi cum el ar fi viu printre noi
Şi-atunci el va surâde în lume.”
Nichita Stănescu

Anul 1918 a fost anul încununării unui vis și a unei lupte de veacuri pentru unitate națională, iar
Centenarul acestui eveniment a aducerii în memorie a sublimului Marii Uniri și a unui model de faptă cel al
jertfei din primul Război mondial în bătăliile pentru Reîntregirea Neamului Românesc, astfel, la 100 de ani de la
sfârșitul Primul Război Mondial și în cinstea Marii Uniri, în onoarea veteranilor de război și pentru cinstirea
eroismului, jertfelor și memoriei celor căzuți în lupte, a oricărui român ce a luptat pentru valorile naționale,
organizăm din sacră datorie acest proiect. Raportarea la valorile naționale și la fapta eroilor sunt datorii
primordiale ale fiecărui român.
SCOPUL:
Educația pentru valorile naționale reprezintă un domeniu major pentru educația în școală și pentru
educația permanentă. Descoperirea faptelor de vitejie, de demnitate, de mărturisire a patriotismului și a
credinței străbune, de rezistență împotriva nonvalorilor. De asemenea încurajarea elaborării și publicarea de
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monografii, studii şi documente, material auxiliar de istorie, organizarea de manifestări culturale, spirituale și
științifice, edificarea de simboluri și produse privind Primul Război Mondial și Marea Unire. Trebuie evidențiat
rol negativ al războaielor precum şi greutăţile prin care au trecut toţi oamenii indiferent că erau militari, femei,
bătrâni sau copii. E utilă realizarea unor produse şi materiale didactice auxiliare privitoare la Marea Unire și
Primul Război Mondial pentru membrii Cercului de Istorie’’CULTUL EROILOR’’ de la Liceul tehnologic Oglinzi. De
asemenea elevul este format în diverse domenii culturale, în ideea formării unei personalități complexe și un
atașament față de valorile spirituale și culturale ale poporului român.
REZUMATUL PROIECTULUI
Proiectul educaţional „Uniți în cuget și simțiri!” se desfăşoară pe parcursului unui an calendaristic şi are în
prim plan sărbătorirea Centenarului Unirii din 1918. Activităţile sunt lunare, fiind implicaţi in special elevii
Liceului Tehnologic Oglinzi, membri ai Cercului de Istorie „Cultul Eroilor”. Ne propunem să realizăm cât mai
multe produse-simbol legat de unire: steaguri şi planşe, expoziţie foto-documentară cu eroii satului, îngrijirea
monumentelor şi troiţelor eroilor ridicate în sat, plantarea de stejari în Parcul Oglinzi, insigne tricolore si
excursii tematice la Monumentul Vânătorilor de Munte, Mărăşeşti, Alba Iulia, Chișinău. Se vor implica toate
clasele de elevi, cu concursuri de poezie, proză, desen - grafică sau acuarelă, premiate cu ocazia ”Zilei Eroilor”.
Se va edita un număr special al Revistei ”Oglinda Oglinzilor” dedicat Centenarului Unirii având contribuția
elevilor, editarea de volume cu teme patriotice și dedicate Marii Uniri. De asemenea se va organiza
Simpozionul ”Memoria Demnității Românești”. Se va amenaja panouri tematice cu Marea Unire, expoziții de
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carte de istorie pe tema Marelui Război și a Unirii. De asemenea majoritatea activităților din 2018 va sta sub
semnul Centenarului Unirii.
OBIECTIVE:
- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare,
- Dezvoltarea sentimentului national, patriotic și de atașament pentru valorile naționale,
- Dezvoltarea aptitudinilor și atitudinilor de implicare în problemele majore ale națiunii române,
- Realizarea de activitati educaţionale în domeniul extracurricular,
- Conştientizarea şi responsabilizarea elevului la nivelul comunităţii locale prin implicare activă şi direct,
- Cunoaşterea istoriei locale,
- Promovarea valorilor locale și naționale,
- Ocuparea timpului liber cu activităţi de tip recreativ, informativ, competiţional, menite să valorifice
disponibilităţile şi abilităţile elevilor în diverse domenii,
- Realizarea unei materiale didactice (fişe de lucru, mape, afişe) cu mărturiile orale/foto din perioada
Marelui Razboi.
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DURATA
1.12.2017 – 1.12.2018
GRUPURILE ŢINTĂ:
✓ Membri ai Cercului de Istorie, ”Cultul Eroilor” Oglinzi
✓ Elevi ai Liceului Tehnologic Oglinzi, jud.Neamţ,
✓ Veterani din satul Oglinzi ,
✓ Cetățeni ai satului Oglinzi,
✓ Elevii Colegiului Național ”Ștefan cel Mare” – Târgu-Neamț,
✓ Elevi și profesori români de peste Prut.
RESURSE MATERIALE IMPLICATE:
- fondurile proprii:- camera video, DVD-uri , laptop,
- resurse materiale oferite de Consiliul Local, sponsorizări,
- resurse financiare
- Sala de festivități a Liceului Tehnologic Oglinzi
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RESURSE UMANE IMPLICATE:
- Membri ai Cercului de istorie ”Cultule Eroilor” Oglinzi,
- elevi,
- cadre didactice ,
- părinți,
- comunitatea locală,

DISEMINAREA SI MEDIATIZAREA PROIECTULUI
• Promovarea activităților desfășurate în cadrul Consiliului Profesoral si Consiliului Local,
• Publicații în revistele unităților școlare,
• Promovarea proiectului în cadrul cercurilor de specialitate,
• Promovarea proiectului în mass-media prin intermediul colaboratorilor,
• Promovarea on-line,
• Realizarea unui album foto cu fotografiile reprezentative de pe parcursul tuturor celor 12 luni.
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IMPACTUL ASUPRA ELEVILOR:
• Sensibilizarea elevilor privind valorile autentice româneşti;
• Stimularea interesului faţă de promovarea valorilor naţionale și locale;
• Conştientizarea faptului că identitatea naţională este un dar sacru, că aparţinem gliei strămoşeşti;
• Demonstrarea dragostei de ţară şi a mândriei de a fi român;
• Conştientizarea rolului tradiţiilor culturale în propria educaţie;
• Îmbunătăţirea abilităţilor sociale, atitudinilor civice;
• Valorificarea aptitudinilor artistice;
• Creşterea încrederii şi stimei de sine.

IMPACTUL ASUPRA ŞCOLII ŞI COMUNITĂŢII:
• Îmbunătăţirea cooperării între partenerii educaţionali;
• Realizarea materialului suport pentru expoziţii şi panouri omagiale;
• Creşterea prestigiului şcolii. EVALUARE
INDICATORI CALITATIVI:
• Calitatea activităţilor realizate ca produs de echipă;
• Dezvoltarea comunicării între partenerii educaţionali direcţi şi indirecţi;
• Implicarea echilibrată a tuturor membrilor echipei în realizarea sarcinilor ce le revin;
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Nr.
crt.

ACTIVITATEA

LOCUL DE

BUGET

DESFĂŞURARE

1.

Lansarea proiectului
Sărbătorirea Zilei Naţionale a
României

Liceul Tehnologic Oglinzi

DATA /

RESPONSABILI

PERIOADA

Cocarde

Decembrie 2017

Echipa de proiect

tricolore
și
insemne
naționale
100 RON
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Culegerea de fotografii,
2.

documente, mărturii legate de
participarea locuitorilor satului
Oglinzi la Marele Război și la

Liceul Tehnologic Oglinzi

0 lei

Ianuarie 2018

Cabinetul de istorie

Prof. Gigel Bîrliba
Stan Dumitru

evenimentele Marii Uniri
Prelucrarea materialelor
3.

culese pe tematica proiectului

Liceul Tehnologic Oglinzi

Confectionarea de cocarde

Februarie 2018
Buget

tricolore, planşe, desene ale

Echipa de proiect

3000 RON

elevilor

Prof. Gigel Bîrliba

Editarea de materiale
consacrate Unirii
4.

Plantarea de stejari în faţa
școlii și în Parcul Oglinzi
Achiziţionarea de insigne
tricolore
Activitate Fundația ”Ion

Liceul Tehnologic Oglinzi
Parcul Oglinzi

Elevi
1500
RON

Martie 2018

Cadre didactice
Prof. Gigel Bîrliba

Creangă” – Târgu-Neamț
Activitate Fundația ”Sfânta
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Teodora de la Sihla”
5.

Editarea unui număr al
Revistei ”Oglinda Oglinzilor”

Echipa de proiect

dedicat Centenarului Unirii
Prezentarea expoziţiei foto
documentară

Liceul Tehnologic Oglinzi

Aprilie 2018

Prof. Gigel Bîrliba

Mai 2018

Prof. Gigel Bîrliba

6500 RON

Ziua Veteranilor de Război
29.04. 2018
Ridicarea unui monument în
fața Liceului Tehnologic Oglinzi
închinat Marii Uniri
6.

Simpozion ~MEMORIA
DEMNITĂȚII ROMÂNEȘTI”
17 mai ZIUA EROILOR

Sala de festivităţi
Monumentul Eroilor

3000 RON

Echipa de proiect

Monumentul Eroilor Oglinzi
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7.

Drumeţie documentară la

Târgu- Neamț

Monumentul Vânătorilor de

Nemţişor – Vânători

0

Iunie 2018

Prof. Gigel Bîrliba

Microbuzele şcolare

2000

Iulie 2018

Primăria Răucesti

Munte – Tg.Neamţ şi
Monumentul de pe Dealul
Culeşa – Vânători
8.

Excursii documentare la
Alba-Iulia și
Mărăşeşti – Mărăşti – Oituz

RON

Cadre didactice

9.

Vizitarea Monumentelor

Răuceşti

0

August 2018

dedicate Eroilor din Comuna

Prof. Gigel Bîrliba

Răuceşti

10.

Stan Dumitru

Implementarea proiectului în
cadrul Zilelor Comunei
Răuceşti

Răuceşti
Buget 0

Septembrie 2018

Primărie si Consiliul Local

0
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11.

Excursie de documentare
istorică în orașele de cuget și

Iaşi

simțire românească - Iași -

6.000

Octombrie 2018

Prof. Bîrliba Gigel

RON

Chișinău

Chișinău

Pregătirea materialelor pentru

Liceul Tehnologic Oglinzi

100 RON

Noiembrie 2018

Echipa de proiect

Liceul Tehnologic Oglinzi

200 RON

Decembrie 2018

Echipa de proiect

12.

activitatea finală şi cea mai
amplă de la 1.12.2018
13.

CENTENARUL UNIRII
1 DECEMBRIE 2018

Total:
26000
RON

Coordonator proiect, prof. Gigel Bîrliba
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