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Stimată Doamnă Director ,

Primăria municipiului Piatra-Neamț și Consiliul Local Piatra-Neamț, în parteneriat cu Colegiul Național ”Petru Rareș”
și Inspectoratul Școlar Județean Neamț vă invită , în anul Centenarului Marii Uniri, să participați la derularea unui proiect
educațional adresat tuturor unităților școlare din municipiul Piatra-Neamț și finanțat de Consiliul Local .
Proiectul își propune să contribuie la educația în spiritul respectului pentru istoria națională, fiind, în același timp, un
omagiu adus de autoritățile locale și de unitățile școlare din municipiu cu prilejul aniversării Centenarului Marii Uniri tuturor
personalităților istorice care au contribuit la desăvârșirea unității naționale a statului român.
În cadrul proiectului vor fi organizate activități la nivelul unităților școlare, precum și la nivelul municipiului PiatraNeamț, care constau în :
-concurs de istorie privind realizarea Marii Uniri, la care sunt invitați să participe elevi de la clasele a IV-a – a XII-a,
organizați în echipaje de câte trei membri. Concursul se va derula pe baza unui material dedicat Marii Uniri din 1918,
elaborat în acord cu particularitățile de vârstă ale elevilor, de la clasele a IV-a, clasele a V-a –a VIII-a și a IX-a-a XII-a,
precum și pe baza unei metodologii de concurs. Atât suportul de curs, cât și metodologia vor fi disponibile de săptămâna
viitoare, pe site-urile organizatorilor. În fiecare unitate de învățământ va avea loc o etapă la nivelul școlii, urmând a fi
desemnat echipajul care va reprezenta unitatea școlară, la fiecare nivel de învățământ- respectiv clasa a IV-a pentru nivelul
primar, echipajul care va reprezenta gimnaziul, sau, după caz, liceul-la faza finală, care va avea loc la Cinematograful ”Dacia
Panoramic”, în data de 29 noiembrie 2018. Vă propunem ca, la etapa organizată în fiecare unitate școlară, pe lângă cadrele
didactice, din juriu să facă parte și reprezentanții Primarului și consilierii locali din Consiliul de Administrație al unității
școlare, în măsura în care timpul le va permite, desigur.
-realizarea unui spectacol festiv dedicat Marii Uniri, la Cinema ”Dacia Panoramic”, în data de 29 noiembrie 2018, pe baza
momentelor artistice reprezentative pentru fiecare unitate școlară. Selecția propunerilor va fi realizată de o comisie, din care
vor face parte și inspectorii școlari de specialitate.
-participarea la Marșul Unirii, organizat în mod tradițional de Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” sub denumirea de ”Marșul
Calistraților”, după încheierea spectacolului festiv.
-premiile pentru elevii care vor ocupa locul I la clasele a IV-a, la gimnaziu și la liceu constau într-o excursie în capitalele
Unirii din 1918- Chișinău, Cernăuți, Alba-Iulia, iar pentru locurile al II-lea, al III-lea și pentru mențiuni vor consta în cărți și
diplome.
- realizarea unui volum care să includă cele mai reprezentative momente din fiecare unitate școlară și de la finala din 29
noiembrie, care să fie distribuit la Biblioteca Națională, Biblioteca Județeană ”G.T. Kirileanu” și în fiecare unitate școlară
participantă, precum și la autoritățile locale, pentru a contribui la păstrarea memoriei istorice.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat în derularea proiectului educațional dedicat omagierii Marii Uniri în municipiul
Piatra-Neamț și vă asigurăm de întreaga noastră considerație și gratitudine,
Primarul municipiului Piatra-Neamț,
Dragoș Chitic

Manager de proiect,
Prof. Dorina-Luminița Drexler,
Colegiul Național ”Petru Rareș”, Piatra-Neamț

