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INFORMAŢII DESPRE PROIECT
Titlul proiectului: „UNITATE, IDENTITATE ŞI DEMNITATE NAŢIONALĂ-REPERE MORALE
TRECUTE ŞI PREZENTE”
Categoria în care se încadrează proiectul: Educativ
Domeniul în care se încadrează proiectul: Educație pentru cetățenie democratică

ARGUMENT
În calendarul istoric al poporului nostru exista zile cu profundă semnificaţie istorică. Dintre toate,
ziua cea mai importantă, sărbătoarea de suflet a tuturor românilor este 1 Decembrie, Ziua Naţională a
României. La 1 Decembrie 1918 se împlinea un vis “copil al suferinţei, de jalea cui au răposat şi moşii şi
părinţii “, cum spunea poetul pătimirii noastre, Octavian Goga. Se făurea România Mare, care reunea în
graniţele sale toate teritoriile locuite de români.
Românii au dorit dintotdeauna Unirea, pentru că vorbeau aceeaşi limbă, aveau aceleaşi obiceiuri şi
tradiţii, acelaşi trecut de apărat şi acelaşi viitor de realizat. Condiţii neprielnice i-au făcut să trăiască
despărţiţi în mai multe provincii istorice: Ardealul, Banatul, Moldova, Ţara Româneasăa, Dobrogea.
Aproape că nu există filă a istoriei poporului nostru din care să nu răzbată puternic asemeni unei
flăcări arzătoare de nestins, dorinţa de unire, în cuget şi-n simţiri, în una şi-n aceeaşi patrie străbună.
Cel care a auzit dintâi această chemare misterioasă a neamului a fost Mihai Viteazul care la 1600 a
realizat prima unire politică a tuturor românilor. Dar fapta sa glorioasă a durat o frântură de timp,
deoarece marile puteri vecine nu doreau existenţa unui stat puternic românesc între hotarele lor. A urmat
apoi 24 ianuarie 1859, când Principatele Române, Moldova şi Ţara Românească se uneau sub sceptrul
domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Se făurea statul modern român, dar importante teritorii româneşti
rămâneau în afara lui. Rămânea Basarabia cu salba de cetăţi a lui Ştefan cel Mare; rămânea frumoasa
Bucovina cu codrii ei seculari; rămânea Ardealul, leaganul neamului românesc.
“România nu poate fi întreagă fără Ardeal”, spunea marele om politic Nicolae Titulescu, în 1915 în
discursul ţinut la Ploieşti. “Ardealul e leagănul care i-a ocrotit copilăria, e şcoala care i-a făurit neamul, e
farmecul care i-a susţinut viaţa. Ne trebuie Ardealul. Vom şti să-l luăm şi mai ales să-l merităm”.
Pentru eliberarea Ardealului şi a celoralate teritorii româneşti, România a intrat în 1916 în războiul
numit pe bună dreptate, războiul pentru reîntregirea naţională.

Anul 1918 a adus cu sine realizarea unităţii mult visate. Aceasta s-a înfăptuit prin unirea cu
România a Basarabiei la 27 martie, a Bucovinei la 28 noiembrie şi apoi a Transilvaniei la 1 decembrie
1918. În acea memorabilă zi de 1 decembrie 1918, Alba-Iulia, această Mecca a românismului era în
sărbătoare. Zeci de steaguri tricolore împodobeau Cetatea Unirii care îşi aştepta oaspeţii.
Parafrazându-l pe Alexandru Ioan Cuza, care în 1861 spunea: “Unirea este înfăptuită, naţionalitatea
română este întemeiată, alesul vostru va da astăzi o singură Românie “, putem spune că la 1 decembrie
1918 unirea deplină a tuturor românilor era înfăptuită iar poporul român a dat lumii un nou stat,
ROMÂNIA MARE.
Actul istoric de la 1 decembrie 1918 va fi recunoscut de marile puteri europene în cadrul
Conferinţei de pace de la Paris (1919-1920) prin tratatele încheiate la Trianon (cu Ungaria) şi la SaintGermain (cu Austria).
Unirea cea Mare, înfăptuită la 1 decembrie 1918 a fost un act de profundă dreptate naţională. Ea a
fost rezultatul luptei milenare a românilor din întreg spaţiul carpato-danubiano-pontic şi nu a fost un dar al
puterilor străine. Ea a fost înfăptuită de către popor şi pentru popor, iar ceea ce înfăptuieşte poporul poartă
pecetea veşniciei.

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. Ne dorim ca elevii să deprindă maniere pozitive de a acționa ca membri ai societății. Să
devină apărători ai valorilor neamului, să le promoveze pe acestea în țară şi în afara ei, iar în acțiunile lor
de zi cu zi, ca cetățeni ai României şi ai Uniunii Europene să fie exemple de urmat.
Un aspect esențial al proiectului îl constituie interesul special, acordat pe toata perioada
activităților, eroilor neamului românesc, ca simbol al voinței şi biruinței întregului popor.

Considerăm de asemenea o oportunitate faptul că elevii vor avea acces la multiple informații
legate de istoria poporului român de implicațiile evenimentului de la 1918 pentru perioadele următoare şi
pentru viitor. În același timp participanții vor putea să înțeleagă semnificația identităţii naţionale pentru
statul roman şi pentru fiecare dintre noi ca membri ai unei societăți democratice. Pe parcursul activităților
elevii vor colabora cu cadrele didactice coordonatoare şi vor susține împreuna diversitatea, toleranța şi
bunele practici. Dorim ca, prin modul în care abordăm tema: CENTENAR 2018 LPS ROMAN –
„UNITATE, IDENTITATE ŞI DEMNITATE NAŢIONALĂ-REPERE MORALE

TRECUTE ŞI

PREZENTE”să-i determinam pe tineri să participe activ, să-şi manifeste creativitatea, să le trezim
sentimente de mândrie şi prețuire față de istoria patriei, eroii naţiunii, steagul României, imnul de stat,
valorile tradiționale în general.
Menționăm ca toți cei implicați în activitățile propuse vor facilita şi pentru alte persoane accesul
la informații din domeniul istoric, democratic, cultural, etc.
Un alt punct important al proiectului propus este valorizarea cunoștințelor tuturor participanților
dar şi achiziția de noi competențe de exprimare orală şi în scris, cultivarea talentului, dezvoltarea
spiritului de lucru în echipă, promovarea unei societăți democratice bazată pe drepturile omului şi a
egalității de șanse.
Prin elaborarea proiectelor elevii de liceu, își vor dezvolta competențele de cercetare, selectare și
valorificare a informațiilor istorice, își vor forma o atitudine de respect față de valorile trecutului. Peste
150 de elevi de la LPS ROMAN coordonaţi de 12 cadre didactice vor fi implicați direct în realizarea
activităților proiectului, iar peste 300 de elevi de liceu vor fi beneficiari direcți ai proiectului.
ACTIVITĂȚILE propuse în cadrul proiectului sunt:
Motto: „Nu o victorie militară a stat la temelia României Mari, ci actul de voinţă al naţiunii române de a-şi da armătura
teritorial instituţională către statul naţional. […”]

1.Expoziţiile Centenar: ”Personalităţi ale mişcării unioniste”, „1917 – Anul în care am fost lei”, „Eroii
de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz”, „Monarhia-factor de stabilitate şi unitate”- expoziţia cuprinde planşe
tematice, fotografii, pliante, ziare, publicaţii, obiecte, desene, jurnale de război, memorii etc
“Unirea prin suflet de copil”-desfăşurată în data de 24 noiembrie 2017 la Centrul Militar Judeţean
Neamţ, Garnizoana Roman (participanţi: prof. istorie Diaconu Carmen, cu clasa a V-a B-LPS Roman şi
prof. istorie Ştefănucă-Avram Gabriel, cu clasa a VI-a B-Şcoala “Roman Muşat”- LPS Roman)
“Unirea în gând şi faptă” -desfăşurată în data de 29 noiembrie 2017 în cadrul Bibliotecii LPS
Roman, activitate dedicată Zilei Naţionale a României, coordonată de prof. istorie Diaconu Carmen, cu

clasa a V-a B-LPS Roman şi prof. istorie Ştefănucă-Avram Gabriel, cu clasa a VI-a B- Şcoala “Roman
Muşat”-LPS Roman

Motto: „Unirea e actul energic al întregii națiuni române, e marea noastră cucerire și de aceea, domnilor, nici chiar
domnitorului, dar încă unui singur particular nu-i recunosc și nici nu-i voi da vreodată dreptul acesta de a zice că el a făcut
singur Unirea. Nu, domnilor, Unirea, națiunea a făcut-o!”

2. Concursul Unirea, națiunea a făcut-o! cu participarea directă şi indirectă a elevilor de liceu şi
gimnaziu - prezentări de referate tematice, ppt-uri, fotografii
Motto: „O necesitate istorică - naţiunea trebuie să trăiască într-un stat naţional …”

3. Simpozion cadre didactice şi elevi: „Unirea în gând şi faptă”
Motto: „…punând în mişcare naţiunea, i-a dat acea forţă uriaşă ca peste toate adversităţile să dea viaţă aspiraţiei sale:
statul naţional”

4. Concurs extracurricular de creaţie artistică şi literară: „Memoria identitară în creaţiile artistice şi
literare ale tinerei generaţii”
Motto: O viaţă întreagă veţi mărturisi cu mândrie: „Şi eu am fost la Alba Iulia! Fiii fiilor voştri vor chezăşui puternic şi
fericiţi, rostind: Şi părinţii noştri au fost la Alba Iulia !”

5. Excursie de studiu la Putna :„ Personalităţi marcante în lupta pentru apărarea fiinţei naţionale”
Excursie tematică la Vaslui: „Pe urmele mareşalului Constantin Prezan” - Casa memorială şi
spectacol artistic
Motto: „Marea Unire de la 1918, cunună a istoriei poporului român”

6. Dezvelire placă omagială

PREZENTAREA PROIECTULUI
Astăzi, când se discută tot mai des de fenomenul globalizării, se crede că omul ar putea trăi oriunde,
fără a fi influențat de tot ceea ce înseamnă pentru el meleagurile natale. Prin proiectul educativ
CENTENAR 2018 LPS ROMAN – „UNITATE, IDENTITATE ŞI DEMNITATE NAŢIONALĂREPERE MORALE TRECUTE ŞI PREZENTE” ne propunem să acordăm istoriei naționale locul
cuvenit între valorile pe care ar trebui să le aibă un popor, o revalorificare a tezaurelor locale şi naţionale,
izvoare de înțelepciune și adevăr, de sens și identitate națională și locală.

SCOPUL PROIECTULUI
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.
Un punct tare al proiectului îl constituie componenta de educație democratică, cea de educație
pentru drepturile omului, ca elemente complementare scopului principal, acela de a celebra Centenarul
Marii Uniri, şi de a conștientiza necesitatea şi dreptul tuturor de a deține informații istorice național
culturale, de a avea sentimente de mândrie patriotică şi de a şi le manifesta prin atitudini non
discriminatorii pentru că 1 Decembrie 1918 a rămas un simbol al afirmării hotărâtoare a poporului de a-şi
decide singur soarta, în contextual în care cei mai mulţi dintre cei care au văzut cu ochii lor înfăptuirea
acestui vis de veacuri au pierit purtând în inimi fiorul libertărţii, iar, pentru generaţia tânără, Unirea de la
1918 a devenit doar o frumoasă lecţie de istorie.
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI
•

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

•

Realizarea unui schimb de experiență între școli și alte instituții de cultură prin promovarea
bunelor practici în educație;

•

Prelucrarea selectivă şi critică a informațiilor şi utilizarea forței exemplului personal;

•

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;

•

Dezvoltarea capacității comunicative prin relaționarea cu personalități culturale contemporane.

GRUP ȚINTĂ: Elevii de liceu şi gimnaziu – LPS Roman
PARTENERI: Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Primăria Municipiului Roman
Complexul Muzeal Județean Neamț (Muzeul de Istorie din Roman)
Casa Corpului Didactic al Județului Neamț
Biblioteca municipală „George Radu Melidon”
Biblioteca LPS Roman
Centrul Militar Judeţean Neamţ,Garnizoana Roman
Parteneri media: RomTV Roman, CNS Roman, TopAll Roman, InRoman.ro, Ziarul de
Roman.

REZULTATELE PROIECTULUI ŞI IMPACTUL SCONTAT:
•

Asigurarea participării active în vederea obţinerii performanţelor;

•

Realizarea de portofolii educative;

•

Realizarea expoziţiilor de fotografii – document;

•

Integrarea resurselor rezultate în activităţile ulterioare.

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;

•

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.

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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X
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1500 ron.
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Minuţ Alina

Excursie
Vaslui:

tematică
„Pe
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X

Dominte
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Activitatea 6
Dezvelire placă omagială

1500 ron

Roxana

Pătrăuceanu
Irina

X

Mihailciuc
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Director şi
dir. adj.
Lupuşoru
Constantin
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Găină Judith
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proiect

2000 ron.

Echipa de implementare:
Coordonatori: director prof. Lupuşoru Constantin
director fondator LPS Roman prof. Sandu Petru
director adjunct prof. Luca Ana

director adjunct prof. Găină Judit
prof. istorie Diaconu Carmen
prof. istorie Ştefănucă-Avram Gabriel

Membri:

prof. Pătrăuceanu Irina

prof. Moisă Lucica
prof. Gârbea Lidia
prof. Minuţ Alina
prof. Dominte Roxana
prof. Cozma Oana
prof. Mihailciuc Cozette
bibliotecar: Arcana Lucica
fotografi: Arcana Marcel
Arcana Lucian

