PROIECT EDUCAȚIONAL ROMÂNIA CENTENARĂ

PARTENERI:
Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Casa Corpului Didactic Neamț
Primăria Municipiului Roman
Primăria Comunei Dulcești
Primăria Comunei Făurei
Primăria Comunei Icușești
Primăria Comunei Ruginoasa
Primăria Comunei Trifești
Primăria Comunei Văleni
Asociația Învățătorilor din județul Neamț
Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț
Asociația Pro Basarabia și Bucovina
Asociația Grecilor din Roman
Comunitatea Evreiască din Roman
Biblioteca Municipală „G.R. Melidon” Roman
Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu” Piatra Neamț

Complexul Muzeal Județean Neamț
Parohia Dulcești
Parohia Făurei
Parohia Icușești
Parohia Ruginoasa
Parohia Trifești
Parohia Văleni
Revista „Apostolul” Neamț
Ziarul de Roman
Topall TV
Școala Gimnazială Bălușești, Comuna Icușești
Școala Gimnazială, Comuna Dulcești
Școala Gimnazială, Comuna Făurei
Școala Gimnazială, Comuna Trifești
Școala Gimnazială, Comuna Văleni
Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman

ARGUMENT:
Centenarul Marii Uniri oferă ocazia punerii în comun a reurselor spirituale, umane și materiale din
mai multe școli din județul Neamț, care și-au unit eforturile în promovarea istoriei locale și naționale.
ROMÂNIA CENTENARĂ își propune să promoveze patriotismul în contextul globalizării și
internaționalizării, dezvoltând sentimentul apartenenței la istoria propriului popor. Se face recurs la istoria
națională pentru a crea sentimentul de comuniune, de respect față de valorile neamului românesc, de
aducere aminte a sacrificiilor trecute pentru crearea prezentului și modelarea viitorului.
Proiectul își propune să abordeze dimensiunea națională din perspective diferite: România istorică,
România literară, România geografică, România culturală și mai ales România omului obișnuit.

România de astăzi este rezultatul eforturilor fiecărui român. Romanul și zona adiacentă și-a adus
contribuția la făurirea României Mari prin jertfa eroilor localităților noastre la Mărăști, Mărășești, Oituz,
Cireșoaia. Războiul de întregire națională a însemnat pentru locuitorii din zona Roman un sacrificiu enorm,
făcut în speranța unui viitor mai bun prin aducerea la trupul țării mame a tuturor teritoriilor românești.

SCOPUL:
Scopul ROMÂNIEI CENTENARE este dezvoltarea interesului comun pentru informare și
cunoaștere prin cultură, artă, istorie, literatură, geografie, valori spirituale, locuri și oameni, călătorii în
timp și spațiu, recrearea atmosferei Marii Uniri și dezvoltarea sentimentului de apartenență națională.

OBIECTIVE:
1. Cunoașterea și promovarea istoriei locale și naționale prin concursuri de cultură generală;
2. Formarea deprinderilor de promovare a valorilor spirituale și materiale ale patrimoniului local și
național prin expoziții;
3. Dezvoltarea sentimentului de apartenență la orizontul local prin activități comune între partenerii
proiectului;
4. Dezvoltarea cooperării instituționale identificând unele perspective comune;
5. Consolidarea sentimentului de patriotism prin implicarea beneficiarilor direcți și indirecți în
derularea proiectului.

COORDONATOR, Prof. Maria- Daniela Ciuraru
ECHIPA DE PROIECT:Consilier educativ, Prof. Irina Năstasă
Prof. istorie, Învățători, Diriginți, cadre didactice
GRUP ȚINTĂ:
-

Elevi și cadre didactice din școlile aplicante;

-

Comunitatea locală.

DURATA PROIECTULUI: 01.12.2017 – 01.12.2018.

FORME DE ORGANIZARE:

-

Concursuri de cultură generală;

-

Expoziții;

-

Excursii de documentare;

-

Plantare de arbori;

-

Spectacole cultural-artistice;

-

Dezvelire de plăci comemorative;

-

Mese rotunde și ateliere de lucru.

LOCUL DESFĂȘURĂRII:
În funcție de calendarul activităților proiectului.
BENEFICIARI:
Elevii și cadrele didactice din școlile participante, părinți, comunitatea locală.
RESURSE MATERIALE:
-

Calculator; imprimantă; video-proiector; consumabile;

-

Ecusoane; cocarde;

-

Steaguri;

-

Pliante și afișe;

-

Materiale promoționale.

RESURSE UMANE:
-

Elevii și cadrele didactice din școlile aplicante.

RESURSE FINANCIARE: Autofinanțare.
CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR1:

Nr.
crt.
1.

Activitatea

Lansarea proiectului

Locul
desfășurării
Școala
Gimnazială
,,Nicolae
Apostol,,
Comuna

Perioada
28 –
29.11.2017

Resurse
umane și
financiare
20 cadre
didactice,
136 elevi

Responsabil

Coordonatorii
de proiect;
Profesorii de
istorie

Calendarul cuprinde activitățile comune ale proiectului, acesta fiind deschis modificărilor în funcție de realitățile implementării
acestuia în fiecare școală.
1

2.

Amenajarea unui loc destinat
memoriei naționale și istoriei
locale

3.

Mica Unire – precursoarea
României Întregite (concurs
de cultură generală)

4.

Unirea
Basarabiei
cu
România – Basarabia, pământ
Românesc (expoziție / masă
rotundă
/
schimb
de
experiență)

5.

Ziua Independeței / Ziua
Eroilor – activități cultural
artistice

6.

Ziua Imnului Național
activități cultural artistice

7.

Ziua Limbii Române – masă
rotundă

8.

Ziua Armatei Române
activități cultural artistice

9.

România peste 100 de ani Plantare de arbori și capsula
timpului

10.

România Centenară – vizită
de documentare la Mausoleul
de la Mărășești

–

–

Ruginoasa
Școala
Gimnazială
,,Nicolae
Apostol,,
Comuna
Ruginoasa
Școala
Gimnazială,
„Emanoil
Riegler”,
Com. Ștefan
cel Mare
Școala
Gimnazială
,,Nicolae
Apostol,,
Comuna
Ruginoasa
Școala
Gimnazială
Comuna
Dulcești
Școala
Gimnazială
Comuna
Făurei
Școala
Gimnazială
Comuna
Trifești
Școala
Gimnazială
Bălușești,
Comuna
Icușești
Școala
Gimnazială
,,Nicolae
Apostol,,
Comuna
Ruginoasa
Mărășești

DISEMINAREA PROIECTULUI:

Permanent

20 cadre
didactice,
136 elevi/200
lei

Coordonatorii
de proiect;
Cadre
didactice

Ianuarie
2018

Echipaje de 4
elevi de clasa
a VIII-a din
fiecare
școală/200 lei

Coordonatorii
de proiect;
Cadre
didactice

Martie 2018 20 cadre
didactice,
136 elevi/1000
lei

Coordonatorii
de proiect;
Cadre
didactice

Mai 2018

20 cadre
didactice,
136 elevi/200
lei
Iulie 2018
20 cadre
didactice,
136 elevi/100
lei
August
/ 20 cadre
Septembrie didactice,
2018
136 elevi/200
lei
Octombrie
20 cadre
2018
didactice,
136 elevi/200
lei

Coordonatorii
de proiect;
Cadre
didactice
Coordonatorii
de proiect;
Cadre
didactice
Coordonatorii
de proiect;
Cadre
didactice
Coordonatorii
de proiect;
Profesorii de
istorie

Noiembrie
2018

20 cadre
didactice,
136 elevi/50
lei

Coordonatorii
de proiect

Decembrie
2018

5 cadre
didactice,
40 elevi/1500
lei

Coordonatorii
de proiect;
Profesorii de
istorie

-

Proiectul va fi promovat pe site-urile școlilor partenere și al I.Ș.J. Neamț;

-

Pagina proiectului, pe rețeaua de socializare Facebook;

-

La nivelul unităților școlare prin intermediul colțului proiectului;

-

Comunicate de presă;

-

Emisiuni TV;

-

Prin intermediul partenerilor din proiect.
REZULTATE CANTITATIVE:

-

Număr de elevi și cadre didactice implicate (cel puțin 80% dintre elevii și cadrele didactice din
fiecare școală);

-

Număr de activități derulate (cel puțin cele 10 activități comune);

-

Număr de accesări ale paginii proiectului (cel puțin egal cu numărul de elevi din fiecare școală);

-

Număr de comunicate de presă (cel puțin două);

-

Număr de parteneriate încheiate;

-

Număr de lucrări realizate la nivelul proiectului.
REZULTATE CALITATIVE:

-

Creșterea vizibilității unităților școlare la nivelul comunității locale;

-

Îmbunătățirea imaginii școlilor la nivel local și județen;

-

Formarea unei rețele stabile de parteneri educaționali.
EVALUAREA PROIECTULUI:
La nivelul proiectului, o persoană din cadrul echipei de proiect va avea rol de monitorizare și

evaluare. Evaluarea se va realiza prin rapoartele de activitate întocmite după fiecare activitate și prin
raportul final.

