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ARGUMENT: 

 Putem afirma cu certitudine că cea mai însemnată zi pentru poporul român este 1 Decembrie 

1918, ziua în care un vis de veacuri  al românilor de pretutindeni și dintotdeauna s-a  realizat: Marea 

Unire a Românilor și formarea statului unitar român. Regretatul academician Florin Constantiniu 

marca semnnificația acestei zile într-un mod memorabil: 

 „…Marea Unire din 1918 a fost și va rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei 

românești. Măreţia sa stă în faptul că desăvârșirea unităţii naţiCENTENARonale nu este opera 

nici a unui om politic, nici a unui guvern, nici a unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni 

române, realizată într-un elan râvnit cu putere, din străfundurile conștiinţei unităţii neamului, 

un elan controlat de fruntașii politici, pentru a-i călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre 

ţelul dorit […]. Nu o victorie militară a stat la temelia României Mari, ci actul de voinţă al 

naţiunii române de a-i da armătura teritorial-instituţională, care este statul naţional. […]”  

Mai mult ca oricând noi, dascălii, avem datoria morală de a sărbători  împlinirea a 100 de 

ani de la Marea Unire, marcând cum se cuvine etapele acesteia, readucând în memoria tuturor 

evenimentele istorice legate de acest eveniment. 

SCOPUL PROIECTULUI: afirmarea identității naționale, a tradițiilor poporului român prin 

marcarea evenimentelor istorice importante care au dus la realizarea Marii Uniri 

OBIECTIVE: 

- îmbogățirea și valorificarea cunoștințelor istorice; 

- conștientizarea semnificației istorice a acestui mare eveniment; 

- dezvoltarea sentimentelor patriotice și a unor trăiri afective pozitive; 

- dezvoltarea aptitudinilor artistice ale elevilor prin încurajarea creativităţii personale 

manifestată sub diverse forme şi medii de comunicare 

- stimularea, identificarea și valorificarea potențialului creativ al elevilor prin realizarea unor 

lucrări literare,artistico-plastice și practice originale pe tema dată 

- realizarea unei expoziții cu lucrările artistico-plastice și  practice; 

- diseminarea rezultatelor proiectului prin intermediul tehnologiei și a site-urilor on-line 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

- Amenajarea unui loc special destinat memoriei identitare a poporului român, istoriei locale, 

materialelor de promovare  a eveniumentelor dedicate Centenarului 2018 

- Realizarea unei expoziții cu lucrările plastice și practice ale elevilor; 

- Realizarea unei reviste cu ISSN, cu creații literare ale elevilor,  cu articole ale cadrelor 

didactice  legate de Centenarul 2018, interviuri, fotografii ale lucrărilor plastice și practice 

realizate de elevi, cu aspecte din programele prezentate de elevi cu prilejul Zilei Naționale, a 

celei de 24 ianuarie  

- Plantarea unor arbori 

- Realizarea unei plăci comemorative a Centenarului Marii Uniri 

 



 

 

 

ECHIPA DE PROIECT:  

Prof.de  istorie, Simionescu Maria 

Prof. înv.primar, Diaconu Cristina-Mariana 

Prof. limba și literatura română, Iliuță Melania 

Prof.înv.preșcolar, Pătrunjel Nicoleta 

Consilier educativ, prof. Drăgușanu Ana 

Director, prof. Pătrunjel Ionel 

PARTENERI:  Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

  Primăria comunei Borlești 

  Asociația Părinților de la Școala Gimnazială Borlești 

  Biblioteca Comunală Borlești 

BENEFICIARI DIRECȚI: preșcolari și elevi din învățământul primar și gimnazial, cadrele 

didactice 

BENEFICIARI INDIRECȚI: părinți, comunitatea locală 

ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI: 

Nr.

crt. 

Denumirea activității Participanți Resonsabil/i Perioada Locul de 

desfășurare 

1. Prezentarea proiectului 

”Centenar 2018” în Consiliul 

Profesoral 

cadrele didactice 

din cele două școli 

-prof. Diaconu 

Cristina 

28 

noiembrie 

2017 

-sală de 

clasă 

2. „La mulți ani, România!” 

Program artistic cu prezentare 

powerpoint a evenimentelor 

istorice, poezii și cântece 

patriotice 

Parada costumelor populare 

 

preșcolari, elevi, 

părinți, 

reprezentanți ai 

comunității locale 

consilier 

educativ 

1 

decembrie 

2017 

- sala de 

clasă 

3. 24 ianuarie 1859- Unirea 

Principatelor Române 

-realizarea unor desene, colaje 

-prezentări powerpoint 

-program artistic, scenete 

preșcolari, elevi prof.de istorie, 

consilier 

educativ 

24 

ianuarie 

2018 

-sala de 

clasă 

4. Concurs Centenar 2018 

Lansare concurs –toate 

secțiunile 

preșcolari, elevi 

cadre didactice 

echipa de 

proiect 

ianuarie-

noiembrie 

2018 

 

5. Amenajarea unui loc special 

pentru materialele de promovare 

a evenimentelor dedicate 

 cadre didactice director 

cadre didactice 

din cele două 

februarie 

2018 

 holul 

școlii 



 

 

Centenarului 2018 școli 

6. 27 martie 2018-Unirea 

Basarabiei cu România 

-prezentarea contextului istoric, 

a evenimentelor 

-personalități istorice 

-realizarea unor desene, colaje 

elevi 

părinți, cadre 

didactice 

prof.de istorie 

prof.înv.primar, 

Diaconu 

Cristina 

27 martie 

2018 

sala de 

clasă 

7. Plantarea unor arbori cadre didactice 

inginer silvic 

director aprilie 

2018 

livada 

școlii 

8. România- în Europa  

Inaugurarea plăcii 

comemorative a Centenarului 

Concurs de desene/ colaje  

preșcolari 

elevi 

Director 

Primarul 

comunei 

Borlești 

prof .de desen 

9 mai 

2018 

sala de 

clasă 

9.  Unirea Bucovinei cu România 

-prezentarea contextului istoric, 

a evenimentelor 

-personalități istorice 

-realizarea unor desene, colaje 

Organizarea Expoziției 

Centenarului 2018 

preșcolari 

elevi 

părinți 

cadre didactice 

prof.desen 

prof.de istorie 

 

28 

noiembrie 

2018 

sala de 

clasă 

10. Centenar 2018 

Prezentare audio-video a 

evenimentelor istorice 

Spectacol la ceas aniversar ”La 

mulți ani, România!” 

Acordarea premiilor I,II,III și a 

mențiunilor pentru participanții 

la secțiunile concursului 

Târg de produse tradiționale 

românești 

preșcolari 

elevi 

părinți 

cadre didactice 

comunitatea locală 

invitați 

director, 

consilier 

educativ 

educatoare, 

învățători, 

diriginți 

 

1 

decembrie 

2018 

Căminul 

Cultural 

Borlești 

 

Acțiuni/ activități care necesită finanțare de la Consiliul Local: 

1. Amenajarea unui loc special pentru materialele de promovare a evenimentelor dedicate 

Centenarului 2018 – 1500 lei 

2.Realizarea unei plăci comemorative a Centenarului -3000 lei 

3.Acordarea premiilor I,II,III și a mențiunilor pentru participanții la secțiunile concursului-diplome 

și cărți : 2500 lei 

4.Realizarea revistei Centenarului- 1000 lei 

Modalități de monitorizare a proiectului: 

• Numărul de preșcolari și elevi care se vor înscrie la concurs  

• Calitatea și originalitatea lucrărilor  la toate secțiunile ( respectarea tematicii date)  

• Implicarea activă a  tuturor cadrelor didactice  

Modalități de evaluare a proiectului: 

• Realizarea de fotografii, de CD-uri cu fotografii și o prezentare powerpoint care să 

cuprindă imagini și informații din cadrul proiectului 



 

 

• Realizarea unei publicații cu creațiile literare ale elevilor participanți 

• Organizarea unor expoziții cu creațiile plastice și practice  ale copiilor  

• Organizarea locului special amenajat pentru Centenarul 2018 

• Realizarea unei reviste a Centenarului 2018 

 

 

 

 

 

PROIECTUL- CONCURS LOCAL 

CENTENAR 2018 

 

SECȚIUNI: 

I.Pentru copii și elevi: 

1.Secțiune artistico-plastică:  ”România – țara mea”- dedicată preșcolarilor și elevilor 

- copiii pot realiza desene, picturi sau colaje, pe care cadrele didactice coordonatoare le vor 

eticheta corespunzător 

-elevii claselor de gimnaziu vor ilustra în desene aspecte ale Marii Uniri, ale Unirii  

Basarabiei, a Bucovinei cu România, personalități istorice importante 

Responsabili: educatoarele, învățătorii, profesorul de desen 

Perioada: ianuarie-noiembrie 2018 

2.Secțiunea de artă fotografică:  ”România- țara mea frumoasă”- pentru elevii ciclului 

primar și gimnazial 

- elevii vor realiza fotografii reprezentând peisaje deosebite din satul natal sau din județ, 

obiecte tradiționale românești din casele bunicilor/ rudelor/vecinilor  lor 

Responsabili: învățătorii și diriginții 

Perioada: ianuarie-noiembrie 2018 

3.Secțiune literară: „România- tărâm de basm”- pentru elevii claselor II- VIII 

- elevii vor realiza compuneri, sub îndrumarea învățătorilor și a profesorilor de limbă 

română 



 

 

  


