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PROIECTUL EDUCAŢIONAL - CENTENAR 2018 LTEMR

„CONTRIBUTIA CLERULUI ROMÂN IN REALIZAREA MARII UNIRI”

Motto:
„…Războiul mondial... a lăsat rane adânci cărora se impune datoria morală ca tot românul
să lucreze cu timp şi fără timp... Preotul va da mâna cu învăţătorul satului, cu autoritatea comunală
şi vor lucra fără preget în acest sens. Vremea luptelor personale a trecut, CEASUL UNIRII a sosit şi
toţi factorii conştienţi şi luminaţi trebuie să-şi dea mâna împreună să facă o operă pozitivă. Patria
va fi recunoscătoare...“.
† TEODOSIE ATHANASIU, EPISCOPUL ROMANULUI
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Inspector Școlar General
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Inspector Şcolar pentru disciplina Istorie
Prof. Elena Preda

Perioada de desfăşurare: 01.12.2017 – 01.12.2018
Locul de desfăşurare : Liceul Teologic „Episcop Melchisedec”, Roman, Strada Alexandru cel Bun 2.
Organizator : Liceul Teologic „Episcop Melchisedec”, Roman
INFORMAŢII DESPRE PROIECT
Titlul proiectului: CENTENAR 2018 LTEMR - „CONTRIBUTIA CLERULUI ROMÂN IN

REALIZAREA MARII UNIRI
Categoria în care se încadrează proiectul: Educativ
Domeniul în care se încadrează proiectul: Educație pentru cetățenie democratică

ARGUMENT
Anul acesta am sărbătorit şi am cinstit eroii neamului românesc ce s-au jertfit acum 100 de ani vara lui 1917 - la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. Războiul de întregire a neamului românesc din 1916-1918,
cum este numită în Istoria poporului român participarea României la Primul război mondial (1914-1918)
a fost ocazia care a netezit drumul spre Marea Unire.
Ziua intrării României în război a fost considerată de oamenii vremii drept un ceas pe care îl
aşteptau de peste 2 veacuri, pentru care au trăit întreaga lor viaţa naţională. “Noi nu vrem ce nu este al
nostru, ci vrem unirea cu fraţii noştri din Ardeal, Banat şi din Bucovina” declara scriitorul Barbu
Stefănescu-Delavrancea în sedinţa Academiei Române din septembrie 1916.
În desfăşurarea acestor evenimente, pe lângă oamenii politici ai timpului şi Armata ţării, Biserica
Ortodoxă Română a îndeplinit un rol de seamă prin clericii şi credincioşii săi.
Marea Unire este o cunună a istoriei naţionale. A strâns pe toţi românii într-o singură graniţă, s-a
creat o ţară ce va juca un rol important în politica europeană interbelică.

REZUMATUL PROIECTULUI
Proiectul își propune, în condițiile crizei profunde de identitate națională, să sensibilizeze tinerii față
de istoria națională și îndeosebi față de istoria locală. Activităţile propuse sunt orientate spre partea
practică, interactivă, cu implicarea directă a elevilor şi a cadrelor didactice din şcoală.

Proiectul propus are la bază preocuparea elevilor şi a cadrelor didactice, atât în procesul educativ
formal cât şi în cel non formal, pentru valorile primordiale ale românilor ca neam pe teritoriul României şi
ca cetățeni ai spațiului global.
Prin acest proiect ne propunem să-i învățam pe elevi să conștientizeze, şi să respecte valorile
democratice, cultural-istorice, simbolurile unității, toleranței, bunei conviețuiri. Activitățile proiectului
sunt importante pentru elevii şcolii, pentru cadrele didactice dar şi pentru comunitate prin stimularea
dragostei de țară, prin facilitarea accesului participanților direct şi indirect la informații de ordin inter şi
multicultural.
Peste 80 de elevi de la Liceul Teologic”Episcop Melchisedec”Roman coordonaţi de 5 cadre
didactice vor fi implicați direct în realizarea activităților proiectului, iar peste 200 de elevi de liceu vor fi
beneficiari direcți ai proiectului.
ACTIVITĂȚILE propuse în cadrul proiectului sunt:
1. Expoziţiile Centenar: „1918 – Anul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri”
Motto: “clerul și poporul sunt una în cugete și simțiri, sunt una în dorințele și aspirațiunile
naționale” Episcopul orthodox Ioan Papp al Aradului
2. Concursul Marea Unire - Memorie. Istorie. Identitate cu participarea directă şi indirectă a elevilor
de liceu
3. Simpozion cadre didactice şi elevi: „Episcopul Teodosie Athanasiu al Romanului (1912-1923).
Preoți eroi în lupta pentru Marea Unire”
Motto: „Mitropoliții, episcopii, egumenii și așa de adesea ori și smeriții călugări ori umilii preoți
de mir au dat poporului, ei singuri aproape, toată învățătura, au înzestrat neamul cu o limbă
literară, cu o literatură sfântă, cu o artă în legătură cu gustul și nevoile lui, au sprijinit Statul
fără să se lase a fi înghițiți de dânsul, au călăuzit neamul pe drumul pământului fără a-și
desface ochii de la cer (…), dând istoriei noastre cărturari, caligrafi, sculptori în lemn,
argintari, oameni de Stat, ostași, mucenici și sfinți” Nicolae Iorga
4. Concert patriotic „Fiind şi strigând!Doamne, apără poporul român”
5. Montaj artistic „Noi vrem să ne unim cu ţara”
6. Plantarea unor arbori în curtea Liceului: „Unirea face puterea ”

PREZENTAREA PROIECTULUI

Tânăra generaţie a început să piardă legăturile cu generaţiile mai vechi şi cu istoria naţională.
Globalizarea, rata mare a emigraţiei, nivelul scăzut de trai în comparaţie cu celelalte state membre U. E.
au determinat o diluare a identităţii naţionale şi a sentimentului patriotic.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2018 drept Anul Omagial al unității de
credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918.

Centenarul Marii Uniri este o bună ocazie de a restabili legăturile cu istoria şi un bun prilej de a
valorifica aspecte omise în cei 100 de ani care au trecut de la Marea Unire. Proiectul are un caracter social
şi educativ, propunându-şi să trezească dorinţa tinerilor de a cinsti eroismul soldaţilor căzuţi în război şi de
a preţui jertfa străbunilor si a clerului român.

SCOPUL PROIECTULUI
Pregătirea aniversării a 100 de ani de la luptele eroice de pe frontul din Carpaţii Orientali şi de la
Marea Unire. De asemenea, prin acest proiect îi încurajăm pe elevii noștri în activitatea de cercetaredocumentare; urmărim să-i educăm în spirit civic și respect pentru valorile culturale și spirituale, pentru a
fi capabili să identifice și să analizeze surse ale istoriei locale şi naţionale, personalități culturale ale
comunității locale şi naţionale.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI


Dezvoltarea competențelor de cercetare, selectare și valorificare a informațiilor istorice;



Promovarea valorilor naţionale în rândul tinerei generaţii, a sentimentului de patriotism şi a
coeziunii sociale perimate, datorită nivelului scăzut de trai şi a influenţei diverşilor factori socioculturali;



Utilizarea învățării sociale prin preluarea modelelor pozitive şi corectarea celor negative;



Sensibilizarea elevilor către compasiune, înțelegere, unitate, toleranță, ajutor reciproc;



Dezvoltarea colaborării între elevi și profesori, cultivarea și încurajarea spiritului de echipă;



Dezvoltarea abilităților de utilizarea a mijloacelor TIC și multi-media;

PUBLIC ȚINTĂ:
Cadrele didactice și elevii claselor a IX-a A şi B, a X-a A şi B, a XI-a A şi B, a XII-a A şi B.

PARTENERI: Inspectoratul Școlar Județean Neamț

Arhiepiscopia Romanului şi Bacaului
Protopopiatul Roman
Complexul Muzeal Județean Neamț (Muzeul de Istorie din Roman)
Biblioteca municipală „George Radu Melidon”

REZULTATELE PROIECTULUI ŞI IMPACTUL SCONTAT:


Asigurarea participării active în vederea obţinerii performanţelor;



Realizarea de portofolii educative;



Realizarea expoziţiilor de fotografii – document;

IMPACTUL ASUPRA ELEVILOR:


Sensibilizarea elevilor privind valorile autentice româneşti;



Stimularea interesului faţă de promovarea valorilor naţionale;



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;

IMPACTUL ASUPRA ŞCOLII ŞI COMUNITĂŢII:


Îmbunătăţirea cooperării între partenerii educaţionali;



Realizarea materialului suport pentru expoziţii şi panouri omagiale;



Creşterea prestigiului şcolii.

IMPACTUL AȘTEPTAT:


Stimularea interesului elevilor pentru cunoașterea istoriei României;



Stimularea interesului pentru implementarea de proiecte educaționale;



Implicarea elevilor în activități non-formale și conștientizarea faptul ca istoria României ne
reprezintă şi trebuie cunoscută şi înțeleasă.



Prin informațiile noi obținute şi prin intermediul mijloacelor de promovare elevii vor afla despre
faptul că Centenarul Marii Uniri constituie o componentă de educație democratică şi de dezvoltare
a sentimentelor de mândrie patriotică.

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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Echipa de implementare:
Coordonatori: director pr. prof. Amărinii Ionut
prof. Ciobanu Bogdan
prof. Tizu Gabriela
Membri: prof. Hriban Florin
prof. Stoica Ana Maria
prof. Arhid. Samoila Vlad
prof. Gheorghe Gozar
Pr. prof. Bârliba Ioan

