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A.INFORMATII DESPRE APLICANT 

      Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:  

 Liceul Tehnologic Valea Ursului 

 Judeţul  Neamt 

  Nr. de telefon: Tel. 0233763038 

       

Director: prof. Spatariu Iuliana 

     

 

B.  INFORMATII DESPRE PROIECT 

 

    B.1. Titlul proiectului: ,, CENTENARUL MARII UNIRI” 

    B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: cultural – artistic, literatură 

    B.3.Participanţi: elevi si prescolari, invatamant primar,  învăţământ gimnazial,invatamant 

profesional 

 

C. REZUMATUL PROIECTULUI 

          Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de 

stimulare a interesului elevilor pentru lectură şi carte, dezvoltarea  gustului  pentru 

frumos, pentru literatură, pentru traditii şi tot ce înseamnă adevărata valoare artistica, 

spirituală, civică şi morală. Activităţile orientative propuse, care se vor a fi stimulative, 

au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor. 

                Este o datorie sa facem cunoscute copiilor evenimente importante din istoria 

poporului roman,fapte de vitejie si eroi ai neamului romanesc ,cu atat mai mult ,suntem 

datori sa le facem cunoscute elementele de istorie locala,ale caror marturii ii inconjoara si 

care ii individualizeaza ca cetateni ai unui anumit tinut romanesc. 

 Prin aceste activitati ,raspundem interesului pe care copiii il manifesta pentru lumea 

eroilor neamului,cu inaltele lor insusiri morale de care au dat dovada.Deci,activitatile 

raspund nevoii de cunoastere si curiozitatii copiilor, 

dand raspunsuri la multe dintre intrebarile pe care acestia ni le pun si ajutandu-i sa inteleaga 

evenimentele :cauzele care le genereaza,desfasurarea reala a acestora si urmarile lor. 

 Prin intermediul acestor activitati,copiilor li se ofera prilejul de a trai momente de 

mare intensitate afectiva,ceea ce le contureaza mandria si constiinta de roman,le formeaza 

premisele unor trasaturi socio-morale pozitive. 

 

 D.PREZENTAREA PROIECTULUI 
                                    

                                                               ARGUMENT: 

             
 
                     Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne o filă miraculoasă a  

         istoriei  român. Desăvârşirea unităţii naţionale a poporului român 

         este  fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată prin  vrerea 

         unui neam dornic de unitate şi cu iubire de neam. 



Ziua de 1 Decembrie 1918 marchează bilanţul luptei românilor pentru întregire 

statală, care vine să încununeze precedentele acţiuni ale fraţilor din Basarabia (9 aprilie 

1918) şi Bucovina (15 / 28 noiembrie 1918). Poporul român a valorificat conjunctura 

internaţională creată în urma primului război mondial şi a ştiut să se afirme în contextul 

mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei principiului naţionalităţilor în Europa. 1 

Decembrie este Ziua Naţională a României. Şi noi, românii trebuie să simţim româneşte şi 

să cunoaştem semnificaţia acestui eveniment.Micii şcolari trebuie învăţaţi că istoria 

neamului românesc este ea însăşi o lecţie de viaţă, voinţă şi iubire! Călăuziţi de aceste fapte 

am propus următorul proiect şi credem în puterea acestuia de a uni şi a călăuzi spirite. Cel 

mai mare si mai fericit moment din istoria noastră s-a desfăşurat la 1 Decembrie 1918. 

Unirea tuturor românilor într-un singur stat a fost rezultatul firesc al luptei de secole, dusă 

de poporul român. 

       Pregătită de fapta lui Mihai Viteazul de la 1600, de ,,Unirea cea mică” din 1859 şi de 

lupta eroică din anii 1916-1918 ,,Unirea cea mare” s-a înfăptuit la 1 Decembrie 1918. S-a 

împlinit visarea cea mare şi de totdeauna a românilor: Unirea României într-o singură ţară 

mare cu hotare minunat de rotunde si întinse până acolo unde oamenii vorbesc aceeaşi 

limbă, limba română. 

       Unirea a fost salutată de naţionalităţile: saşi, maghiari, secui, pentru ei,ca şi pentru 

români, viitorul însemna ,,a trăi unul lângă altul în pace.” 

      Desăvârşirea unirii naţionale a contribuit la făurirea unei Românii mai puternice şi mai 

bogate. 

      România, ţara noastră, s-a făurit cu mari jertfe, cu viaţa a zeci si sute de mii de viteji, să 

nu-i uităm şi să-i slăvim din toata inima noastră. 

      Dorim ca să-i determinam pe copii să înţeleagă semnificaţia acestor evenimente 

importante, prin povestiri istorice şi activităţi interesante, să trezim copiilor sentimente de 

mândrie şi preţuire a istoriei neamului românesc, să descopere valori morale ale poporului: 

dragoste de ţară, eroism, vitejie, bunătate. 

      Ne rămâne doar să mulțumim celor care s-au sacrificat să păstreze graniţele României 

aşa cun sunt astăzi, să păstreze limba românească, credinţa poporului. 

 

SCOPUL PROIECTULUI:   

• Cunoaşterea unor fapte ,eroi şi evenimente însemnate din trecutul de luptă al 

poporului român; 

• Cunoaşterea şi aprecierea unor înalte însuşiri morale ale figurilor istorice şi ale 

civilizaţiei româneşti din vechime; 

• Familiarizarea cu mărturii ale trecutului istoric din zona locală (imprejurimi). 

• Valorificarea potenţialului creativ al copiilor prin prezentarea în lucrarile lor a 

unor evenimente istorice şi expunerea lor întru-un cadru cu înalta încarcatura 

emoţională; 

• Dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic;  

• Stimularea interesului elevilor pentru istoria naţională prin documentare şi 

realizare de lucrări practice; 

• Exprimarea emoţiilor şi a sentimentelor care ne încearcă la reamintirea  

faptelor istorice ale înaintaşilor noştri care au luptat, timp de secole, pentru 

realizarea unui vis - unirea românilor; 



•  Afirmarea copiilor prin limbajul universal al artei: poezie, cântec, dans şi 

pictură.  

 

Obiective urmărite: 

▪ cultivarea respectului faţa de trecutul istoric al înaintaşilor poporului român; 

▪ exersarea  deprinderilor artistice ; 

▪ cultivarea la elevi a sensibilităţii faţă de valorile morale;  

▪ antrenarea cadrelor didactice în organizarea activităţilor extracurriculare desfăşurate 

cu participarea elevilor; 

▪ încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lumea miraculoasă a istoriei; 

▪ îmbogăţirea orizontului cultural şi spiritual al elevilor; 

▪ stimularea creativităţii artistice a elevilor şi a cadrelor didactice ; 

▪ sensibilizarea elevilor faţă de evenimentele naţionale; 

▪ stimularea potenţialului creativ al copiilor; 

▪ omagierea unor mari personalităţi istorice româneşti; 

▪ dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral; 

▪ înţelegerea semnificaţiei acestor momente din istoria poporului român; 

▪ colaborarea între colegii de echipă in vederea obtinerii unui produs finit; 

▪ prelucrarea informaţiilor provenite din surse variate; 

▪ dezvoltarea respectului faţă de soldaţii armatei române; 

▪ exprimarea stărilor afective ce însoţesc aceste sărbători . 

 

GRUPUL ŢINTĂ CĂREIA I SE ADRESEAZĂ PROIECTUL 

 

• beneficiari direcţi: elevi din Liceul Tehnologic Valea Ursului; 

• beneficiari indirecţi: ceilalţi elevi ai şcolii, cadrele didactice implicate, invitaţi, 

profesorii care îndrumă elevii implicaţi în derularea activităţilor din proiect; 

• Comunitatea locală.  

 

 DURATA PROIECTULUI: 1 an (2017 - 2018) 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR 

Proiectul propus invită prin activităţile sale toţi profesorii şi elevii care 

conştientizează necesitatea unei cunoaşteri autentice a lumii şi a sinelui să se prindă în acest 

miraj al perceperii lumii si a perceperii valorilor. 

În desfăşurarea acestui proiect se vor implica atât elevi din cadrul liceului, cât şi 

profesorii care vor participa direct sau indirect la activităţile propuse. Activităţile vizează 

schimbul de experienţe, bune practici  precum şi manifestarea talentului creativ, cunoaştere, 

peregrinare şi transcendere în timp şi spaţiu.  Activităţile sunt destinate elevilor implicaţi, 

cât şi profesorilor (fie în calitate de îndrumători, fie în calitate invitaţi).  

Activitatea va îmbrăca forme diverse care să provoace la lectură. 

 

MODALITĂŢILE DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI  

( FORME DE EVALUARE):  

   

    MONITORIZAREA 



Echipa de lucru va realiza fotografii şi un jurnal cu descrierea activităţilor desfăşurate. 

Se va urmări ca elevii implicaţi să-şi împărtăsească liber părerile şi impresiile personale 

asupra temelor propuse la fiecare etapă a derulării proiectului. 

 

FORME DE EVALUARE: 

 

• prezentarea rezultatelor, a produselor obţinute  

• expunerea lucrărilor realizate; 

• album foto; 

• realizarea unor procese-verbale pentru fiecare activitate.  

• prezentarea produselor muncii în echipă în cadrul festiv organizat; 

• realizarea de minispectacole; 

• diplome pentru participanţi. 

 

 

    DISEMINAREA: 

• prezentarea proiectului în cadrul sesiunilor sau a activităţilor; 

• evidenţierea elevilor participanţi la proiect. 

 

 

• REZULTATUL (TIPURI DE PRODUSE): 

• panouri; 

• jurnal de proiect; 

• album foto; 

• diverse lucrări realizate de elevi; 

• afişe; 

• scenete, recitări, cântece. 

 

IMPACTUL: 

• întărirea colaborării elevi – cadre didactice implicate - pentru  descoperirea şi stimularea 

talentelor şi a elevilor cu aptitudini artistice; 

• dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi literare si cultural-artistice; 

• implicarea responsabilă şi afectivă a elevilor în viaţa şcolii, a comunităţii; 

• atragerea părinţilor, a altor membri ai comunităţii în strategiile educaţionale ale şcolii. 

 

ACTIVITĂŢILE DE PROMOVARE /  MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE  PE 

CARE INTENŢIONĂM SĂ LE FACEM  ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII   

PROIECTULUI ŞI DUPĂ ÎNCHEIEREA ACESTUIA 

❖ Promovarea proiectului; 

❖ Postarea de către elevi a unor materiale multimedia, video, etc, pe diferite site-uri 

educaţionale sau reţele de socializare (www.facebook.com); 

❖ Premierea elevilor cu aptitudini deosebite;  

❖ Acordarea diplomelor de participare pentru toţi elevii si profesorii implicaţi în 

proiect; 

❖ Raportul de autoevaluare întocmit la finele proiectului; 



❖ Analiza activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului prin materiale de sinteză; 

 

 

 

RESURSELE PROIECTULUI 

Resurse umane:  

❖ elevii şcolilor implicate; 

❖ cadrele didactice implicate; 

❖  invitaţi; 

❖  colaboratori; 

❖  părinţi. 

Resurse materiale: 

-cărţi; mape; imagini; hârtie; texte literare; stilouri; dosare; fotografii; laptop; un 

videoproiector;  o imprimantă; un copiator; recuzite diverse pentru jocurile de rol, un aparat 

foto;  un calculator; materiale; flori; carton; polistiren. 

-cărţi de istorie şi literatură; 

-imagini; 

-diplome; cupe. 

 

 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL PROIECTULUI: 

frontal, individual,  pe grupe. 

 

Resurse procedurale: 

-brainstorming-ul 

-conversaţia  

-concursul 

-povestirea 

 

 

 



 

 

 

 Activităţi: 
 

CALENDARUL PROIECTULUI 

Nr. 

crt. 
Data Activitatea Participanţi 

1. 

 

 Noiembrie- 

decembrie 2017 

 

Lansarea proiectului; 

Stabilirea activitǎţilor şi sarcinilor; 

Marea Unire din 1918 

-prezentarea importanţei zilei de 1 

decembrie pentru români; 

-„Regele Ferdinand și înfăptuitorii 

unirii” – elevii vor fi împărţiţi în echipe 

şi vor realiza postere/ pliante tematice; 

desene; hărţi istorice referitoare la tema 

dată; 

-hartă puzzle- România Mare; 

-atelier de lucru-realizarea de steguleţe, 

hărţi,ecusoane; 

-concurs desene; 

- lecturarea unor povestiri istorice; 

- program artistic: cântece şi poezii; 

-.-„Eu sunt Ioan Arion!”-realizarea unei 

planşe ce îl reprezintă pe Ioan Arion; 

prezentare poveştii lui; realizarea unor 

fotografii ale elevilor cu imaginea 

personajului. 

 

 

Elevi, 

cadre didactice, 

părinţi,reprezentanţi ai 

comunităţii locale ( 

bibliotecar Grosu Elena) 

2. 23 ianuarie 24Ianuarie – Unirea Principatelor 

Române 

-prezentarea în Power Point a 

principalelor evenimente care au dus la 

înfăptuirea  Unirii; 

-scenete: „ Moş Ion Roată şi Cuza”, 

„Cuza Vodă la sfat”; 

-„Alexandru Ioan Cuza – Întâiul Domn 

al României” – elevii vor fiîmpărţiţi în 

echipe şi vor realiza postere/ pliante 

tematice; desene; hărţi istorice 

referitoare la tema dată; 

-lecturarea unor fragmente literare 

elocvente (poezii, povestiri istorice, 

citate istorice); 

-concurs; 

-Hora Unirii. 

 

 

Elevi, 

cadre didactice, 

părinţi,reprezentanţi ai 

comunităţii locale ( 

bibliotecar Grosu Elena) 



 

 

3. 27 Martie 

2018 

Unirea Basarabiei 

-prezentarea importanţei zilei de 27 

martie pentru români; 

-Incursiune în istoria Basarabiei –PPT; 

- recitarea unor poezii. 

-imagini, documente,articole din presa 

vremii 

 

 

Elevi, 

cadre didactice, 

părinţi,reprezentanţi ai 

comunităţii locale  

4. Aprilie 2018 Pe urmele  istoriei neamului 

-vizită la muzeul de istorie din Roman. 

 

Elevi,cadre didactice 

părinţi,muzeografi. 

5. Mai 2018 

 

Să ne cinstim eroii! 

 

-slujbă de pomenire a eroilor; 

-prezentarea semnificaţiei zilei eroilor; 

-program artistic (scenete, poezii, 

cântece patriotice) 

-depunere de flori/coroane de flori la 

monumentele eroilor din comună;  

- realizarea unei prezentări power point 

cu monumentele din comună; 

-moment de reculegere în cinstea eroilor 

români. 

 

Elevi, 

cadre didactice, 

părinţi,reprezentanţi ai 

comunităţii locale ( 

bibliotecar Grosu Elena)  

6. Mai 2018 Repere în timp – istoricul comunei 

- realizarea unei prezentări power point 

cu istoricul comunei; 

-Panait Donici- personalitate marcantă a 

comunei Valea Ursului( slujbă de 

pomenire,concurs, depunere de 

coroane); 

-Portul popular – confecţionare şi 

prezentare de ii de către elevii din 

clasele profesionale (decembrie 2017 – 

mai 2018) 

 

Elevi, 

cadre didactice, 

părinţi,reprezentanţi ai 

comunităţii locale , 

 preoţi, 

reprezentanţi ai 

Asociaţiei Cadrelor 

Militare în Rezervă şi 

Retragere din Armata de 

Geniu – Constantin N. 

Hârjeu 

7. iunie Mândria de a fi român 

-Să cunoaştem simbolurile naţionale; 

-Cupa prieteniei – competiţie sportivă. 

Elevi, 

cadre didactice, 

părinţi,reprezentanţi ai 

comunităţii locale , elevi 

din şcolile partenere 



8. 5 octombrie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua educaţiei 

-Limba română – identitate,unitate, 

valoare naţională – (; 

-Istoria învăţământului românesc – 

prezentare power point; 

- Istoric al instituţiilor de învăţământ din 

comuna Valea Ursului – prezentare 

power point; 

- expoziţie documente de ieri şi de azi 

din Şcoala Valea Ursului. 

 

Elevi, 

cadre didactice, 

părinţi 

9. 25 octombrie 

2018 

Onoare armatei române! 

-Incursiune în trecutul glorios al 

poporului nostru – semnificaţia zilei -  

prezentări power point; 

- program artistic ( poezii, cântece 

patriotice);  

- depunere de flori/coroane de flori la 

monumentele eroilor din comună;  

 

Elevi, 

cadre didactice, 

părinţi,reprezentanţi ai 

comunităţii locale ( 

bibliotecar Grosu Elena) 

10. 15 noiembrie 

2018 

 

Unirea Bucovinei 

-prezentarea importanţei zilei de 15 

noiembrie pentru români; 

-Incursiune în istoria Bucovinei –PPT; 

- recitarea unor poezii. 

-imagini, documente,articole din presa 

vremii 

 

 

Elevi, 

cadre didactice, 

părinţi 

11. - 1decembrie 

2018 

 

1 decembrie 1918 – 1 decembrie 2018 /  

100 de ani de la Marea Unire  

-prezentarea importanţei zilei de 1 

decembrie pentru români; 

- program artistic (scenete, poezii, 

cântece patriotice); 

- realizarea unui panou /Marea Unire 

1918 -2018 ( hărţi istorice pe hârtie de 

calc cu ţinuturile românilor în perioada 

1600 – 2018; personalităţi,documente, 

fotografii, articole din presa vremii); 

-expoziţie de carte/ desene; 

-atelier de creaţie – realizarea de semne 

de carte, cusături, brăţări în culorile 

naţionale; 

-plantare de stejari în cinstea eroilor; 

-dezvelire placă comemorativă. 

 

 

Elevi, 

cadre didactice, 

părinţi,reprezentanţi ai 

comunităţii locale  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUGETUL PROIECTULUI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt 

Categorii de cheltuieli Total 

 

1 Cheltuieli pentru achiziţionarea de material: 

 Hartie 

 Cartus pentru imprimanta 

 Toner 

 CD-uri 

 Acuarele, pensoane 

 Carton colorat 

 Hartie glasata 

 Polistiren 

 Flori pentru coroane 

 Diplome 

2090lei 

2 Cheltuieli de amenajare a unor expozitii 100 lei 

3 Cheltuieli de evaluare şi de  promovare a 

proiectului 

150lei 

4 Cheltuieli neanticipate 100lei 

5 Cheltuieli pentru organizarea excursiilor 

 

 

6 Cheltuieli transport 100 lei 

7 Cheltuieli obiective turistice 800 lei 

 TOTAL 3340lei 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.Activitatea 24Ianuarie–Unirea Principatelor Române 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Activitatea  Pe urmele  istoriei neamului 

 

Nr.

crt 

Categorii de cheltuieli Total 

1 Cheltuieli pentru achiziţionarea de material: 

 Hârtie 

 Cartuş pentru imprimantă 

 Toner 

 CD-uri 

 Acuarele, pensoane 

 Carton colorat 

 Hârtie glasata 

 Polistiren 

 Hârtie de calc 

 Diplome 

250lei 

2 Cheltuieli de amenajare a unor expoziţii 50 lei 

 

 

 

Nr.

crt 

Categorii de cheltuieli Total 

1.   Cheltuieli pentru organizarea excursiilor 

Cheltuieli transport 

100lei 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Activitatea  Să ne cinstim eroii! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Activitatea Repere în timp – istoricul comunei 

 

 

2. Cheltuieli obiective turistice 80lei 

Nr.

crt 

Categorii de cheltuieli Total 

1 

 

Cheltuieli pentru achiziţionarea de material: 

Flori 
20lei 

 

 

 

 

Nr.

crt 

Categorii de cheltuieli Total 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Activitatea Mândria de a fi român 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

Cheltuieli pentru achizitionarea de material: 

Flori pentru coroane 

Material, aţă, ace pentru confecţionarea 

iilor 

 

50lei 

 

1000lei 

 

Nr.

crt 

Categorii de cheltuieli Total 

1. Cheltuieli pentru achizitionarea de material: 

 Acuarele, pensoane 

 Carton colorat 

 Hârtie glasata 

 Polistiren 

 Hârtie 

 Cupe şi medalii 

 Diplome 

 

 

550lei 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6.Activitatea  Onoare armatei române! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Activitatea 1 decembrie 1918 – 1 decembrie 2018 /  100 de ani de la Marea Unire  

 

Nr.

crt 

Categorii de cheltuieli Total 

1 

 

Cheltuieli pentru achizitionarea de material: 

Flori 
20lei 

 

 

 

 

Nr.

crt 

Categorii de cheltuieli Total 

1 Cheltuieli pentru achizitionarea de material: 

 Hârtie 

 Cartuş pentru imprimantă 

 Toner 

 CD-uri 

 Acuarele, pensoane 

 Carton colorat 

 Hârtie glasata 

 Polistiren 

 Hârtie de calc 

 Diplome 

200lei 

2 Cheltuieli de amenajare a unor expozitii 50 lei 

 

 

 

3. Cheltuieli achiziţionare de stejari, de placă 

comemorativă 

500lei 



 

 

 

   

 

La mulţi ani, prieteni! 

La mulţi ani români de aici şi de pretutindeni! 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


