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         MOTTO: 

       „Neamurile trăiesc  și devin  eterne  

       prin păstrarea memoriei eroilor lor.” 

      NICOLAE  IORGA 
 

 

ARGUMENT 

 

 „ Istoria  ne cheamă la fapte. Mersul  irezistibil al civilizației omenești a scos 

și neamul  românesc din întunericul  robiei  la  lumina cunoștinței  de  sine.” 

 Cu  acest  îndemn erau convocați pentru 1 decembrie 1918 delegații românilor la 

Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Și este știut că, pătrunși de trăirea momentului 

la Alba Iulia au venit peste 100.000 de români. 

            La un secol de la cea mai măreață  pagină din istoria poporului nostru avem șansa 

de a ne dovedi vrednici urmași a celor care au înfăptuit Marea Unire. 

           Suita de activități pe care o  propunem elevilor noștri trebuie să aibă menirea de a-i 

apropia cât mai mult de cunoașterea faptelor istorice naționale, de a-le încălzi inimile cu 

sentimentele bucuriei și mândriei că sunt români.  

Participarea activă la activitățile ,,Centenarului  Marii Uniri 1918-2018”  are  rolul de 

a- i ajuta  pe elevi să conștientizeze  importanța  momentului, de a trăi ei  înșiși  istoria pe 

viu, de a face din aceste activități sărbători ale sufletului de tineri  români împreună  cu 

colegii lor. 

 La activități ne  dorim să participe,  sub  diferite  forme,  toți  elevii liceului, cât  și  

colegii  profesori. Ele se vor desfășura atât în  unitatea  de învățământ, cât și în afara ei. 

 Pe lângă  documentarea științifică,  manifestările artistice vor  aduce  culoare și 

implicare în trăirea  evenimentelor. Vizitele la Muzeul  de Istorie, vizionarea  filmelor  

documentare ,  cât  și excursia  propusă  îi vor ajuta pe  elevi  să pipăie  urmele  trecutului, 

să-i  simtă aproape pe eroii neamului,  să  înțeleagă  istoria  așa  cum a  fost. Placa de 

marmură comemorativă și  plantarea stejarilor, pe  lângă implicare în acțiune, vor  

transmite  mesajului lor, spre  generațiile  următoare,  de  respect  și  prețuire  pentru eroii 

neamului. Ducem mai  departe dorința  lui Ionel I.C. Brătianu, ca în fiecare sat și în fiecare  

 



                                                                                              
 

 
oraș să se ridice  un  monument în amintirea eroilor căzuți  în Războiul  de Reîntregire, 

pentru  care a adus  jertfă  fiecăre casă  de român. Totodată am propus 3 stejari pentru 

cele 3 provincii românești care s- au unit cu Țara în anul  1918, Unirea ideal împlinit. De  

aceea  ne-am  gândit  să  aducem și  la  cunoștința  concetățenilor noștri evenimentele  

Marii  Uniri  prin împărțirea  de  pliante  realizate  de elevi, cu elevi. 

  Activitățile vor avea loc  în preajma  datelor  aniversare,  în  săptămâna Școala 

Altfel  și ori când vom fi solicitați de alte instituții. 

 Am considerat că  alături  de evenimentele  Marii  Uniri, să alăturăm și  Unirea 

Principatelor  Române de la  1859, deoarece aceasta a reprezentat  piatra de temelie a 

edificiului  statului  național  român, desăvârșit  în anul  1918.  

      Excursia suntem hotărâți să o facem, urmărind intinerarul marilor  bătălii din anii 

1916-1917 pentru  apărarea  trecătorilor Carpaților, de către generalul erou Praporgescu 

la Sibiu și generalul Prezan la Oituz și la Cireșoaia. Acolo elevii vor  întâlni pe eroii  

nemțeni căzuți pentru Țară. Și firește,  vor  vizita  cetatea  Marii  Uniri, Alba Iulia. Feed-

back-ul excursiei  va fi un jurnal de călătorie: impresii  și  imagini. 

        Cooperarea  cu  colegii noștri  de toate disciplinele partipanți  la organizarea  și 

desfășurarea  diferitelor  activități  de pe  pacursul  anului va  contribui la  succesul  

proiectului nostru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              
 

 

 

PLAN    STRATEGIC 

OBIECTIVE  GENERALE:  

 Să  revitalizeze  sentimentul  patriotic  la elevi; 

 Să  educe  tinerii în spiritul  valorilor  naționale;  

OBIECTIVE   SPECIFICE: 

 Elevii  să  cunoască evenimentele care  au dus la înfăptuirea României  Mari; 

 Să-și  dezvolte  interesul  pentru  descoperirea  faptelor și personalităților  istorice  

care  au  contribuit la Marea Unire; 

 Să  fie mândri de înaintașii  lor, să-și formeze  conștiința civică; 

 Să-și  valorifice  potențialul  creativ; 

GRUP  ȚINTĂ:   

 Elevii  de la  clasele V-VIII și IX-XII zi și seral; 

 Profesori, părinți, comuniatea locală 

LOC  DE  DESFĂȘURARE: 

 Cabinet  de  istorie 

 Laborator   de  informatică 

 Sălile de  clasă 

 Biblioteca 

 Curtea  școlii 

 Muzeul de istorie 

 Excursie 

 

 

ACTIVITĂȚI:                  

 

1.  Informare despre evenimente la  orele de dirigenție - anul școlar 2017-2018 / 

2018-2019 sem.I 

 

2.  „Stejarul Centenarului Războiului de Reîntregire .1917 Marile bătălii”- 20. XI. 

2017: 

 plantarea stejarului în curtea școlii; 



                                                                                              
 

 
 prezentarea importanței evenimentului; 

 moment artistic; 

Buget: fonduri proprii- 25 ron. 

 

 3. „Povestea  Marii  Uniri  de  la 1 Decembrie” - 27. XI. 2017:   

 participare  la evenimentul  de  la Cinematograful „Dacia –Panoramic”; 

 feed- back- dezbatere cu elevii în sala de clasă despre momentul vizionat. 

 

 4. „Pe-al  nostru  steag e scris Unire” - 29. XI. 2017  : 

 prezentare de referate  și comunicări ale elevilor în Power Point; 

 colaje  de  fotografii și expunere  de carte istorică, cu expoziție permanentă; 

 moment   cultural-artistic dedicat evenimentului. 

Buget: fonduri proprii- 50 ron. 

 

5. „Unirea  Principatelor  Române: oameni, fapte locuri”- 24. I . 2018:                                                                    

 parteneriat cu Școala  Girov: concurs național de referate, desene, fotografii 

dedicate Micii Uniri; 

 activitate  în liceu cu:  

▪ prezentarea evenimentului, 

▪ concurs tematic,      

▪ moment cultural-artistic. 

     Nu se percepe taxă. 

 

6. „Basarabia- pământ românesc” - 27.III -2018: 

 prezentare documentară a evenimentului; 

 concurs  tematic la nivel de școală; 

 moment cultural-artistic; 

 parada iei românești. 

 

 

 

 



                                                                                              
 

 
 

7. „Pe urmele  eroilor  Războiului de Reîntregire  și ai Marii  Uniri”- 29.III - 31.IV- 

2018:  

 excursie documentară pe urmele  eroilor  din bătăliile  pentru apărarea  trecătorilor  

Carpaților 1916-1917  și în cetatea  Marii Uniri: Alba  Iulia; 

Obiective turistice: 

▪ vor fi  vizitate  muzee de  istorie, monumente istorice, obiective istorice, culturale, 

religioase din: Oituz, Cireșoaia, Târgoviște, Curtea de Argeș, Râmnicu Vâlcea, 

Cozia, Câineni, Sibiu, Alba Iulia, Blaj, Sovata,Praid     

▪ jurnal  de călătorie: impresii   și fotografii din excursie 

          Buget:   

• fonduri proprii- 4000 ron, 

• finanțare solicitată- 2000 ron 

 

8. „Zilele  Centenarului  Marii  Uniri”- 15.XI-1.XII-2018 :                                                                    

 plantarea stejarilor  Centenarului  Marii Uniri- 3 stejari reprezentând provinciile 

istorice care s-au unit cu Țara  în anul 1918: Basarabia, Bucovina și                                          

Transilvania,  vor fi plantați pe  Aleea Stejarilor Centenarului  Marii  Uniri , din fața  

unității noastre școlare; 

 o placă de  marmură va fi așezată , în amintirea Centenarului  Marii  Uniri 

Buget: fonduri proprii: 75 ron + 600 ron. 

 

9. Simpozionul  ,,Pe-al nostru  steag e scris  Unire” va  reuni referatele și 

comunicările  elevilor cu prezentări în Power Point: 

 invitat un istoric de  la Muzeul  de Istorie; 

 concurs  tematic; 

 expoziție  cu desene  și colaje de  fotografii despre eveniment  realizate de elevi; 

 parada  portului  popular; 

 moment folcloric cu formația de dansuri a liceului ,,Pietricica”; 

 recital de cântece și poezii patriotice; 

 alcătuire și  distribuire de pliante dedicate Centenarului Marii Unire, de grupe de 

elevi pentru cetățenii  orașului; 



                                                                                              
 

 
 participare la activitățile  Muzeului  de istorie. 

Buget: fonduri proprii: 100 ron. 

 

RESURSE: 

 istorici  de la  Muzeul  de Istorie; 

 cadre didactice; 

 elevi; 

 „Pietricica”- formația de dansatori ai liceului 

 

RESURSE MATERIALE:  

 laptop, videoproiector, pliante. 

 

BUGET:  

DEVIZ  ESTIMATIV: 

Nr. 
crt. 
 
 

Descrierea cheltuielilor 
 
 
 

Fonduri proprii Finanţare 
solicitată 

Total sumă 
 
 
 

1. placa de marmură  -  600  600 

2. 4 stejari  100 -  100 

3. transport excursie   4000  2000  6000 

4. 

 

colaje, planșe, pliante, rolă 

panglică tricoloră 

160  160 

 TOTAL RON  4260  2600  6860 

 

 INDICI DE REALIZARE: 

 Număr de parteneri externi implicați; 

 Interesul comunității locale în viața școlii. 

 

POPULARIZAREA  PROIECTULUI: 

 Prezentarea proiectului în cadrul Comisiilor metodice;  

 Publicarea proiectului pe site-ul şcolii, 



                                                                                              
 

 
  Realizarea în unitatea noastră școlară al spațiului dedicat Centenarului cu expoziție 

de carte, colaje, pliante. 

  

METODE DE EVALUARE: 

 Realizarea unui film/ colaj foto cu secvențe din activitățile derulate. 

 

 

 

 

 

 NOTĂ:  Proiectul poate  suporta modificări în momentul  desfășurării 

activităților, la fel și echipa de colaboratori va fi adaptată în funcție de fiecare 

activitate.



                                                                                              
 

 
AM DEMARAT ACTIVITĂȚILE: 20.XI. 2017   

 

„STEJARII” 
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