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MOTTO: 

,,LA UN POPOR IN CARE ISTORIA TRANSCEDE, RAPORTAREA LA DIMENSIUNEA PREZENTULUI ESTE INEVITABILA”   (N. IORGA) 

INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

Titlul proiectului: ,,UN NEAM PRIN ISTORIE, UN IORGA PRIN EFEMER - CENTENARUL MARII UNIRI 

       1 DECEMBRIE1918 – 1 DECEMBRIE 2018” 

Categoria în care se încadrează proiectul: Educativ 

Domeniul în care se încadrează proiectul: Educație pentru cetățenie democratică 

 

ARGUMENT 

 

Pentru tot neamul romanesc, celebrarea acestor date reprezintă o fascinanta ocazie de a face un pod 

peste timp, în încercarea de a simți și a trăi profund românește.  

Si pentru ca fiecare zare isi are o stea, noi,  SCOALA GIMNAZIALA ,,NICOLAE IORGA” din 

PINGARATI  ne vom lasa calauziti in acest periplu istoric de catre unul dintre pilonii istoriei suflului 

romanesc, cel care dainuie, NICOLAE IORGA. 

Nicolae Iorga afirma, într-unul dintre emblematicele sale discursuri cu ocazia Zilei Naționale, că nu 

trebuie să uităm faptele predecesorilor noștri care au trăit, luptat și murit având un țel bine stabilit. El 

spunea: „Unirea prin vărsare de sânge, prin războiul de aici dacă e nevoie, iar de acolo prin revoluție! 

Pentru cinstea acestor tineri pe care i-am cunoscut și pe care, orice ar fi la mijloc, îi iubesc și astăzi, am 

ridicat aceste cuvinte”. 
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Același istoric, ca nimeni altul, a militat în spiritul unionist al vremurilor, dedicându-se întru totul 

cauzei Unirii. Nu am ales întâmplător să prezentăm câteva fragmente din opera marelui istoric, mai ales că în 

urmă cu o săptămână, în 27 noiembrie, am comemorat 77 de ani de la moartea sa. Contemporan 

evenimentelor, Iorga a perceput profund Primul Război Mondial, considerându-l „drama poporului român”.  

Tot el scria: „Gândul nostru se duce mai ales către acei bieți săteni români, din văile Ardealului, de pe 

câmpiile mănoase ale Banatului și Ungariei, din Munții Maramureșului, care, ca ai lor și ai noștri, de același 

sânge, din preajma mănăstirilor Bucovinei, s-au dus să-și verse sângele pentru steagul care este al unuia și al 

altuia, dar al nației românești nu e” (N. Iorga, Războiul nostru în note zilnice, II, p. 91). 

Teritoriile românești aflate sub ocupație străină erau Basarabia, Bucovina și Transilvania. Pentru cei 

mai mulți intelectuali români, eliberarea și unirea tuturor românilor era deopotrivă un act de dreptate 

națională, dar și un „act de dreptate socială”, deoarece „solidaritatea românească” trebuie fundamentată, 

într-o țară agrară, pe țărani stăpâni „pe pământul muncii și vitejiei lor”, stăpâni pe „moștenirea părinților și 

moșilor lor îndreptățiți”. 

Ca o profeție, Iorga scria însă înainte ca războiul să se fi terminat: „E atâta de lucru, chiar după ce 

vom fi în munții Maramureșului și vom oglindi steagurile noastre în apele Tisei, încât nu o generație, ci 

generații întregi vor trebui să muncească”. 

În ceea ce privește actul unirii propriu-zise, anul 1918 a început prost, dar s-a terminat neașteptat de 

bine. Pacea de la București (24 aprilie/7 mai 1918) reprezenta capitularea României în fața Puterilor 

Centrale. Ea a fost semnată la Palatul Cotroceni și a impus țării condiții greu de acceptat: erau pierdute 

Dobrogea, Cadrilaterul și județul Constanța, România nemaiavând ieșire la mare, vârfurile muntoase treceau 

sub controlul Puterilor Centrale, erau cesionate producțiile de petrol, exploatare forestieră. Dar, din Răsărit, 

„o geană de lumină”, cum spunea academicianul Florin Constantiniu, s-a ivit. Basarabia, gubernie rusească, 

și-a declarat independența, prin votul unanim din cadrul Sfatului Țării, instituția centrală, în care se aflau și 

bolșevici, și-a constituit propriile instituții și a decis unirea cu România la 27 martie/9 aprilie 1918. 
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Bucovina, provincie aflată sub autoritatea Austro-Ungariei, prin convocarea Congresului General al 

Bucovinei, unde erau și austrieci și polonezi, a votat „unirea necondiționată și pe veci a Bucovinei, în vechile 

ei hotare, până la Ceremuș, Colacin și Nistru, cu regatul României” (Florin Constantiniu, O istorie sinceră a 

poporului român, p. 276). 

Idealul național este un concept greu de înțeles astăzi, deși el a apărut tot mai pregnant în cadrul 

țărilor Uniunii Europene în 2016. Descentralizarea, unitatea în diversitate, eliberarea granițelor, acceptarea 

unor valori monetare, administrative, legislative care ne permit integrarea într-o structură râvnită, UE, sunt 

factori care nu ne apropie de înțelegerea unui eveniment precum Marea Unire. Bunăstarea personală este un 

deziderat al românului simplu, preocupat de momentul imediat. Dar pentru ca noi astăzi să avem o relativă 

stabilitate, predecesorii noștri au luptat, adoptând o atitudine căreia astăzi i se spune „proactivă”. Au avut 

un ideal, au lăsat la o parte mentalitatea că „alții” sunt vinovați de starea existentă în acel moment și au 

pornit la luptă. Este un exercițiu de imaginație, dacă se poate spune așa, momentul în care românii au 

reacționat la unison și au luptat pentru același lucru. Iorga, preocupat de consolidarea statului român unitar, 

scria; „Mâine, după ce vom hotărî soarta pământurilor, la care ne uităm de atâta vreme, nu cu ochii plini 

de foame ai cuceritorului sălbatic, lacom de alte țări, ci cu ochii duioși ai fratelui care se uită la brazda pe 

care de două mii de ani fratele său muncește, cu sudoare amestecată cu sânge, pentru ca, ridicându-se de 

jos, să primească pe față loviturile de palme ale stăpânilor săi, când vom fi stăpâni pe aceste teritorii, oare 

crede cineva că s-a isprăvit? Nu! Problema românească face parte dintr-o problemă mondială - și prea o 

uităm des. Unirea va trebui consolidată printr-o activitate complexă, permanentă, profundă, de durată, 

deoarece una este a ocupa un teritoriu, alta este a-l păstra militar și al treilea lucru, cel din urmă și cel mai 

însemnat, este a ști să-l menții”. 

Iata deci, cata bucurie ne copleseste atunci cand timpul ne indeamna sa credem in noi si in ceea ce 

sinele neamului romanesc a tezaurizat in el: UN NEAM, UN ISTORIC, O UNIRE DE – UN VEAC PENTRU O 

ETERNITATE!  
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REZUMATUL PROIECTULUI 

Cu totii constientizam ca este un demers sensibil, cu obstacole inevitabile in calea redobandirii deprinderii de a simti 

romaneste, de a respira istorie pana in cea mai intima parte a celulei sociale, atata vreme cat ecourile europenizarii ne 

influenteaza crezurile din ce in ce mai asiduu. Cu totii constientizam ca elevilor le este necesar sa inteleaga ca pana la numele si 

codul numeric personal trecut intr-un certificate de nastere, le este dat sa fie romani.  

Proiectul de fata isi propune sa invite elevii acestei scoli si nu numai la constientizarea a ceea ce inseamna  ideea de 

natiune, de patriotism, de patrie.  

 Echipa acestui proiect a decis ca ,,mentor” pe cararea omagierii celor 100 de ani de istorie a inimii de roman sa ne fie 

Nicolae Iorga, atat vreme cat scoala noastra se identifica in randul scolilor nemtene cu numele marelui istoric.  

Astfel activitatile  pe care le-am creionat, la nivel teoretic, in acest proiect vin in sprijinul tuturor actorilor cooptati sa 

joace un rol memorabil, sprijinind dezvoltarea si aprofundarea deprinderii de a ne iubi istoria, facand trimitere in cel mai onest 

mod la celebrarea celor 100 de ani de UNIRE. 

Multumita acestui demers ne propunem să-i antrenam pe elevi să identifice, sa conștientizeze, şi să respecte valorile 

democratice, cultural-istorice, simbolurile unității, patriotismului. Activitățile proiectului capata valente prioritare pentru elevii 

şcolii noatre, pentru dascalii acesteia cat şi pentru comunitatea locala, gratie invitatiei la dragoste de neam. 

In acest sens proiectul se deschide prin inaugurarea unui loc omagial intitulat ,,Un neam prin istorie, un Iorga prin 

efemer”, loc dedicat CENTENARULUI MARII UNIRI cu scopul promovarii, la nivel vizual a anumitor articole, fotografii 

vechi, decupaje din ziare, hărți istorice de epocă, materiale informative, realizarea portretului lui Nicolae Iorga in contextul 

plastic dedicat Marii Uniri. Nutrim credinta ca acest colt va invita, la fiecare privire, sa cautam in noi autenticele radacini de 

roman. 
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A doua tematica a acestui proiect vizeaza realizarea unui workshop intitulat „Învățăm să ne cunoaștem neamul” care are 

ca menire formarea si aprofundarea deprinderii de a studia, identifica si analiza surse de informare cu tematica istorica, 

materializat prin discuții, analize, studiu de text literar, lectură, prezentări de  teme diverse, realizarea unor lucrări artistice. 

Elevii, caci ei sunt protagonistii acestei teme, vor avea oportunitatea sa fie calauziti pe carari de istorie, folosind strategii care 

vizeaza creativitatea, abilitatea de a cerceta si motivatia pentru studiu. 

Cel de-al treilea obiectiv tematic se concretizeaza in organizarea cercului literar „Istorie vie – Centenarul Marii Uniri”, 

prilej de elaborare a unor creații literare (poezii, eseuri), discuții libere pe tema Unirii, cerc in care vor fi coechipieri elevi si 

profesori talentati si dornici sa experimenteze asternerea episoadelor istorice in vers si proza. Nu e putin lucru sa aflam ca in 

fiecare inima de roman sta ascuns un vers nerostit inca despre glia care ne poarta pasii de o eternitate si un veac. 

Un alt punct de o importanta deosebita il va avea conferința sub egida „Suntem aici dintotdeauna” activitate realizată în 

parteneriat cu Muzeul de Istorie Neamț, conferinta la care participa elevii claselor a-VII-a și a-VIII-a, cadrele didactice, invitati 

de seama ai ISJ Neamt, amintind aici pe doamna inspector scolar Elena Preda, reprezentanti ai Casei Corpului Didactic Neamt si 

Vaslui, domnul profesor de istorie Andrei Nica, muzeografi, oameni de cultura. Aceasta activitate va comporta un standard 

stiintific, impletind intrebari cu opinii si ganduri istorice. 

Ca un feedback al conferintei sus amintite proiectul continua cu o expozitie de lucrari plastice intitulata ,,Amprente de 

istorie” si concretizata prin realizarea de lucrari plastice de catre elevii scolii noastre. Astfel ,,cromatica” va devoala ceea ce 

elevii simt profund, ceea ce cuvantul  nu poate exprima, ceea ce mana si inima unui elev poate mai lesne sa vorbeasca. 

Tema de amploare a acestui proiect se va materializa la data de 1 Decembrie 2018 prin spectacolul omagial ,,Cantam 

Unirea”, spectacol care doreste sa evidentieze, in maniera artistica, modul in care noi alegem sa daruim crampeie de istorie 

asternuta peste un veac implinit. 

Si…asa cum ii sade bine unui proiect de asemenea calibru, noi – Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Iorga” dorim sa tezaurizam 

tot ce s-a scris, cantat, pictat, decorat, eleborat cu si din dragoste pentru acest neam, revista scolii denumita ,,Un veac de Unire”. 
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ACTIVITATILE PROPUSE IN CADRUL ACESTUI PROIECT: 

1. Inaugurarea colțului omagial „Un neam prin istorie, Un Iorga prin efemer” 

-expoziție de fotografii vechi, decupaje din ziare, hărți istorice de epocă, materiale informative, realizarea portretului lui Nicolae 

Iorga. 

Participă – toți elevii și cadrele didactice. 

2. Workshop „Învățăm să ne cunoaștem neamul” 

  Discuții, lectură, prezentări teme diverse, realizarea unor lucrări artistice. 

Participă clasele pregatitoare- a-IV-a, clasele V-VIII, învățătorii și profesorii de istorie, geografie și limba română. 

3. Organizarea cercului literar „Istorie vie – Centenarul Marii Uniri” 

Creații literare (poezii, eseuri), discuții libere pe tema Unirii,            

4. Conferința „Suntem aici dintotdeauna” 

Activitate realizată în parteneriat cu Muzeul de Istorie Neamț 

             Invitați : 

✓ reprezentați ai ISJ Neamț 

✓ CCD Neamț 

✓ CCD Vaslui 

✓ Andrei Nica (profesor de istorie) 

✓ Oameni de cultura 

✓ Muzeografi  

 Participă -  elevii claselor a-VII-a și a-VIII-a, cadrele didactice. 
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5. Expoziție de lucrări plastice ,,Amprente de Unire” 

   Participă – toți elevii și cadrele didactice profesori de educație plastică 

6.„Cântăm Unirea” - spectacol omagial       

Recitaluri ale elevilor școlii și ale invitatilor. 

✓ Invitați: 

✓ Marius Coșerariu și Asociația Culturală „Eu cred” 

✓ Reprezentanți ai ISJ Neamț, CCD Neamț,membri ai comunitatii locale, oameni de cultura din zona Pingarati  

7.Revista “Un veac de Unire” 

Tezaurizarea  creatiilor  literare prorii ale elevilor și cadrelor didactice. 

Participă elevii și cadrele didactice  din scoala noastra, precum si altii creatori de vers care doresc in a sustine revista.   

PREZENTAREA PROIECTULUI 

        Abordand fie metaforic, fie stiintific putem spune ca noi am ales sa ne nastem aici, ,,pe-un picior de plai, pe-o gura de 

rai”, intr-un magic loc pe care timpurile l-au tot numit Dacia, Moldova, Ardeal, Tara Romaneasca, Transilvania, Bucovina...ca 

intr-o iarna de inceput  sa capete toate un nume: Romania.  

 Activitatile propuse sunt concepute in asemenea maniera incat fiecare elev si adult participant sa-si gaseasca locul bine 

meritat, astfel ca a sa contributie sa fie din convingere, din dorinta de a fi folositor, de a creea in vers si culoare ceea ce strabunii 

nostri au facut in fapt, motivandu-ne sa participam la cea mai lunga si inedita lectie de istorie!  
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SCOPUL PROIECTULUI 

Proiectul de fata isi asuma o misiune deloc usoara, insa de o neasemuita frumusete: aceea de a invita pe fiecare 

participant sa-si deschida inima pentru a intelege ca, indiferent prin care loc ne plimba cararile devenirii noastre sociale, 

economice, culturale, mai romaneste decat acum n-am simtit, n-am respirat, n-am doinit, n-am cantat si n-am privit niciodata.  

Elevii vor dobandi competenta de a conștientiza necesitatea şi dreptul tuturor, de a deține informații istorice național -

culturale, de a avea sentimente de mândrie patriotică, 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. 

Prin fiecare segment al activitatilor propuse dorim ca ceea ce cladim sa aiba reverberatii in neantul nostru romanesc!  

 

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 Scolii Gimnaziale ,,Nicolae Iorga” Pingarati 
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PARTENERI:  Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

                            Primăria Comunei Pingarati 

                           Complexul Muzeal Județean Neamț  

                           Casa Corpului Didactic al Județului Neamț 

     Casa Corpului Didactic Vaslui 

                           Biblioteca oraseneasca ,,Mihai Eminescu” Bicaz 

                           Biblioteca Judeteana ,,G. T. Kirileanu” Neamt 

                           Asociaţia Culturala ,,Eu cred” 

 

REZULTATELE PROIECTULUI ŞI IMPACTUL SCONTAT:  

• Asigurarea participării active  în vederea obţinerii performanţelor;  

• Realizarea de portofolii educative si a revistei scolii 

• 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; 
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• 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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ACTIVITATEA 

 

 

XI 

2017 

 

XII 

2017 

 

I 

2018 

 

IV 

2018 

 

V 

2018 

 

X 

2018 

 

XI 

2018 

 

XII 

2018 

 

Cadre didactice 

implicate 

Resurse 

financiare 

Buget alocat 

Activitatea 1 

      Inaugurarea colțului omagial 

„Un neam prin istorie, Un Iorga 

prin efemer” 

-expoziție de fotografii vechi, 

decupaje din ziare, hărți istorice 

de epocă, materiale informative, 

realizarea portretului lui Nicolae 

Iorga. 

X X        Carmen Muraru 

Diana Tudurachi 

Simona Coscaru 

Lucia Antonoaea 

Ioana Vinca 

 

2500 lei 

Activitatea 2 

  Workshop „Învățăm să ne 

cunoaștem neamul” 

     -discuții, lectură, prezentări 

teme diverse, realizarea unor 

lucrări artistice. 

   

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Dumitru Muraru 

C.tin Hanganu 

Vasile Corfu 

Elena Nemțanu 

Anița Gheți 

Mihaela 

Hoșteanu 

 

1000 lei 
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Mihnea Hilohi 

Tiberiu Chibea 

Elena Grosu 

Activitatea 3 

  Organizarea cercului literar 

„Istorie vie – Centenarul Marii 

Uniri” 

- Creații literare (poezii, 

eseuri), discuții libere pe 

tema Unirii, 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

Diana Tudurachi 

Simona Coscaru 

Elena Grosu 

 

 

0 ron. 

Activitatea 4 

  Conferința „Suntem aici 

dintotdeauna” 

- Activitate realizată în 

parteneriat cu Muzeul de Istorie 

Neamț 

      

 

 

X 

  

Carmen Muraru 

Ioana Vinca 

Lucia Antonoaea 

Mihnea Hilohi 

Tiberiu Chibea 

 

1 500 ron. 

Activitatea 5 

“Amprente de Unire”  

Expoziție de lucrări plastice 

 

    X    Carmen Muraru 

Nicoleta Hasna 

 

0 lei 

 

Activitatea 6        X Carmen Muraru 1 500 lei  
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6. „Cântăm Unirea” - 

spectacol omagial       

Recitaluri ale elevilor școlii și ale 

invitatilor. 

Invitați – Marius Coșerariu și 

Asociația Culturală „Eu cred” 

Iuliana Iftime 

Ioana Vinca 

Lucia Antonoaea    

Diana Tudurachi 

Activitatea 7  

   Revista “Un veac de Unire” 

Tezaurizarea  creatiilor  literare 

prorii ale elevilor și cadrelor 

didactice. 

       

X 

 

X 

Directorul 

unitatii impreuna 

cu toate cadrele 

didactice ale scolii 

noastre 

4 500 lei 

 

Echipa de implementare: 

Coordonatori:  

director prof. Carmen Muraru 

 prof. Diana Tudurachi 

 prof. Irina Manolache 

 prof. Simona Coscaru 

Membri:  

Inv. Dumitru Muraru 

Inv. Constantin Hanganu 

Inv. Vasile Corfu 

Inv. Elena Nemțanu 
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Prof. Anița Gheți 

Inv. Mihaela Hoșteanu 

Inv. Rodica Bumbu 

Prof. Roxana Nistor 

Prof. Mariana Pântea 

Inv. Felicia Meza 

Prof. Diana Tudurachi 

Prof. Simona Coscaru 

Prof. Andrei Baciu 

Prof. Mihnea Hilohi 

Prof. Tiberiu Chibea 

Prof. Elena Grosu 

                  

 

 


