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Titlul  proiectului: Centenar Marea Unire 

Dată: 1 Decembrie 2017-1 Decembrie 2018 

Număr estimat de participanți: 300 elevi și cadre didactice 

 Descriere proiect: 

  Istoria este cartea de căpătâi a oricărei nații și o disciplină crucială pentru 

educația viitorilor cetățeni ai țării.  

 Centenarul înseamnă un excelent prilej de educație. Este o educație 

plurivocă, valențele evenimentului fiind cinstirea memoriei înaintașilor, 

recuperarea și conservarea patrimoniului istoric, întărirea fundamentelor coeziunii 

naționale și sociale, educarea tinerei generații într-un spirit al cooperării și păcii. 

 În acest context trebuie să reușim să marcăm Centenarul Marelui Război și a 

Marii Uniri cum se cuvine, să creăm o emulație  a cinstirii memoriei, sacrificiilor 

înaintașilor noștri și să reconciliem tânăra generație cu istoria. 

1. Obiective: 

- promovarea actelor de eroism din timpul Primului Război Mondial 
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- amenajarea unui punct de informare, la loc vizibil, pentru elevi 

- conștientizarea de către elevi a valorilor și semnificațiilor legate de Marea 

Unire din 1918 

- manifestarea de  sentimente de admiraţie şi preţuire pentru realizările 

istorice ale poporului român 

- manifestarea dorinței de consolidare a statului român 

2. Descriere detaliată a proiectului: 

 

3. Planificarea activităților: 

 

Activitatea Data Buget 

Participarea elevilor la Conferința dedicată 

conștientizării importanței evenimentului istoric de 

la 1918 

  

Excursie la Alba Iulia   

Plantare de copaci   

Atelier interactiv, proiecție de film   

Atelier de studiu a presei, memorialisticii  și 

corespondenței din epocă 

  

Expoziție foto-documentară   

Evocarea personalităților care au contribuit la 

realizarea Marii Uniri 
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4. Beneficii anticipate pentru elevi, școală și comunitate: 

 

 Proiectul asigura creșterea coeziunii interne a societății românești. 

Elevii apreciază trecutul ca fundament pentru proiectia existențială de  viitor. 

La nivel local de conștientizează faptul că facem parte dintr-o națiune cu o 

istorie semnificativă la care au contribuit toate provinciile istorice. Școala 

identifică posibilitatea de a oferi elevilor activități educative de anvergură. 

 

5. Instrumente de evaluare:  

Portofoliile  elevilor  

 Chestionar 

Dezbatere 
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