PROIECT INTERJUDEȚEAN
„UNIREA, ROMÂNII AU
FĂCUT-O!”

100 de ani de la Unirea cea Mare
5 ani de la unirea celor doua federații
sindicale, federația devenind,,Federația
Sindicatelor din Educație ,,Spiru Haret”
5 Octombrie Ziua Mondială a Educației

ARGUMENT
100 de ani de la Marea Unire ,este argumentul cel mai bun pentru a mobiliza colegii la o acțiune
sindicală importantă.
Patriotismul este considerat desuet. De multe ori ne călcăm dezinvolt identitatea în picioare, nu facem
eforturi de a reconstrui cu migală mozaicul istoriei, cel puțin a evenimentelor majore ale țării. Entuziasmul
patriotic oare s-a stins? Să fie adevărat că a fi român e un complex? Noi venim cu o alternativă.
Suntem siguri că activitățile din cadrul acestui proiect, în aceste vremuri încărcate de semnificație
istorică românească, fac parte și din noi. Prin acest proiect dorim să dezvoltăm interesul profesorilor și
elevilor pentru istorie, să descoperim valorilor trecutului și respectarea lor în prezent. Proiectul Educațional
își propune să comemoreze 100 de ani de la Marea Unire din 1918.
Prin acest proiect dorim să dezvoltăm interesul profesorilor a membrilor noștri de sindicat, să
descopere valorile trecutului și respectarea lor în prezent. Proiectul își propune să comemoreze 100 de
ani de la Marea Unire din 1918, dar și cei cinci ani de când s-a pus bazele unificării celor două federații.
Integrăm în proiect și Ziua Mondială a Educației.
Reforma învăţământului presupune o nouă abordare prin intervenţia creatoare a cadrelor didactice,
prin acțiunile pe care le desfășoară în cadrul sindicatelor județene.

SCOPUL PROIECTULUI:
-

Conștientizarea rolului reprezentat de MAREA UNIRE în dezvoltarea României moderne;
Cunoaşterea semnificaţiei zilelor de 1 Decembrie 1918, 24 Ianuarie 1859, 27 Martie 1918,
Mai 1877, 28 Noiembrie 1918.
Consecinţele actelor istorice înfăptuite atunci, asupra poporului român.
Intărirea forței sindicale prin acțiuni specifice
Sărbătorirea prin activități pe zone și unități școlare a Zilei Mondiale a Educației.
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OBIECTIVELE PROIECTULUI
Permanetizarea legăturilor dintre partenerii actului educațional și sindical.
Reactualizarea memoriei colective privind locurile, evenimentele, personalitățile MARII UNIRI;
Cultivarea valorilor cetățeniei active;
Revitalizarea sentimentului patriotic și a identității naționale
Formularea de opinii referitoare la implicările sociale majore ale problemelor în societatea
contemporană națională și europeană.

GRUPUL ŢINTĂ:
Birourile Executive ale celor trei sindicate județene;
Liderii de sindicat din unitățile școlare ale cele trei județe: Mures, Cluj, Sibiu și prin ei colegii noștri,
membrii de sindicat.

LOCUL DESFĂŞURĂRII:
- Casa Sindicatelor;
- Complexul Dulcea, locul unde s-a hotărât unificarea celor două federații;
- Monumentul Eroilor de la Oarba de Mures;
- Mănăstirea Recea;
- Unitățile școlare unde se desfășoară ședințele pe zone din fiecare județ.

PERIOADA
24-30 septembrie 2018

ECHIPA DE PROIECT
Sindicatul din Invățământ ,,Spiru Haret” Mures
Birou Executiv :
Săcărea Ioan - președinte
Rezi Maria - primvicepreședinte
Ignat Virgil - secretar general
Marinescu Ioan - vicepreședinte
Constantin Vasile - vicepreședinte
Roman Horațiu - vicepreședinte
Pasc Ovidiu - vicepreședinte
Bordi Doina - membru
Grama Maria - membru
Minor Borbala - membru
Gârbovean Claudia - membru
Cîmpean Daniela - membru
Duma Ioana - profesor
Pop Aurora – secretară

S.I.P. JUD SIBIU
Birou Executiv :
Fîrțonea Teodor Dumitru- președinte
Tiriteu Vasile – vicepreședinte
Stancu Gheorghe Leonard – vicepreședinte
Popescu Valerian – vicepreședinte
Rogozan Emil Vasile – membru
Romilă Adrian – membru
Chiș Lucica Rodica – membru
Vecerzan Florin - membru
Giurgiu Maria – membru
Rusu Mariana – membru
Popa Adrian – membru
Lupu Ioan – membru
Fîrțonea Daria – director economic
Teleabă Liliana – economist
Dănilă Iulia Nicoleta – director comunicare

Sindicatul din Invățământ
,,Spiru Haret”Cluj
Birou Executiv :
Cordiș Ancuta – președinte
Corovei Cornel – membru
Podar Marinela – membru
Gligor Ildico – membru
Sicoie Angela – membru
Arpadi Radu – membru
Boca Ana – secretar

Liderii de sindicat din unitățile școlare .

PARTENERI
Sindicatul din Invățământ ,,Spiru Haret”Mureș
Sindicatul din Invățământ ,,Spiru Haret”Cluj
S.I.P. JUD SIBIU
Federația Sindicatelor din Educație,,Spiru Haret”
UJSL Mures-Filiala CNSLR Frăția
Consiliul Județean
Primăria Comunei Ibănești
Școala Gimnazială Ibănești

COORDONATORI DE PROIECT :
Săcărea Ioan - președinte
Rezi Maria - primvicepreședinte
Ignat Virgil - secretar general

PRODUSE FINALE
-

Referat ,,100 de ani de la Marea Unire”- pregătit de prof. Marinescu Ioan;
Referate prezentate pe zone;
Diplomă aniversară pentru participanți;
Insigne;
CD cu imagini din activitatea sindicală;
Realizarea unui simbol al celor cinci ani de la unirea sindicatelor-placa ;
Publicație;
Programe;
Mape;
Stegulețe;
Cocarde;
Articole apărute în mass-media;
Portofoliu final cu întreg proiectul desfășurat.

ACTIVITATEA SE VA DESFĂŞURA ÎN MAI MULTE ETAPE:
Nr.
crt.
1

Perioada

Ora

Activitatea

Mod de realizare

24.09.2018
-26.09.2018

13-15

Ședințe pe zone ale celor
trei județe cu
prezentareaproiectului
și punctarea momentului
Marii Uniri.
Sesiune de referate.
Prezentarea însemnătății
Zilei Mondiale a
Educației.

Prezentare de referate
- diplome
- se vor atașa
proiectului
tabelele nominale cu
liderii pe zone,
participanți la
desfășurarea proiectului

Locul de
desfăşurare
Județul Mureș:
- Reghin
- Sighișoara
- Târnăveni
- Luduș
- Tg-Mureș
Județul Cluj:
-Turda
Județul Sibiu:
- zona Sibiu
- Mediaș
- Cisnădie
- Agnita

2

3

27.09.2018

13-15

Conferinţe de presă la
sediul sindicatelor cu
participarea conducerii
operative. Transmiterea
de comunicate de presă .

Conferință de presă
-se vor atașa articolele
apărute în mass-media

28.09.2018

12-14 Ședință cu membri
Birourilor Executive ale
celor trei județe și cu
prezența reprezentanților
Federației Sindicatelor
din Educație Spiru Haret

- sedința
comună cu prezentarea
întregului program

Nistor Marius președinte
Neacșu Dragoș dir.imagine

-se va atașa tabelul
nominal cu toți cei
prezenți la întâlnire

Fiecare județ își
prezintă întregul
proiect la sediul
sindicatului, în
prezența massmediei.
Casa Sindicatelor
Tg-Mureș,
str. Cuza Vodă
nr.22, cam 23,

4

28.09.2018

14-18

Vizită la Oarba de Mureș
și la Mănăstirea Recea

Deplasarea la complexul
de la Dulcea
5

29.09.2018

10-12

Dezvelirea plachetei cu
unificarea federațiilor la
Complexul de la Dulcea
,în urmă cu 5 ani.

Moment festiv pentru
aniversarea Centenarului
Marii Uniri.

- istoria locurilor prezentată de Bogoșel
Constantin inspector
școlar de specialitate
ISJ Mureș.
- depuneri de coronae
- program artistic
- se va atașa programul
detaliat și modul de
desfășurare

Oarba de Mureș
Mănăstirea Recea

- dezvelirea plachetei
- imnul national;
- prezentarea
Proiectului ,,Unirea,
românii au făcut-o”

Complex Dulcea

Complex Dulcea
sat.Brădățel,
nr.26 A

-100 de ani de la Marea
Unire - prezentat de
prof. Ioan Marinescu
- invitați:
directori și lideri de
sindicat din zona
Gurghiului : Ibănești,
Hodac,
Gurghiu
- alocuțiuni ale
invitaților și ale
reprezentanților
instituțiilor partenere
-înmânarea de diplome
și însemne specific
momentului,
-program artistic, cu
păstrarea tradițiilor și
costumelor din zonă
-se va atașa programul
detaliat al înregii zile

6

29.09.2018

12-18

Surpriza zilei

7

30.09.2018

10-12

Evaluare si concluziii

Complex Dulcea
-discuții
-realizarea unui
portofoliu privind
desfășurarea întregului
proiect
- CD cu imagini
relevante

Președinte,
prof.Ioan Săcărea

Președinte ,
prof.Teodor Fîrțonea

Președinte,
prof. Ancuța Cordiș

