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ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat între:
• ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MOLDOVENI
reprezentată prin: director, prof. Mărieș Cornelia-Claudia
• PRIMĂRIA COMUNEI MOLDOVENI, JUDEȚUL NEAMȚ
reprezentat prin: primar Bîrjoveanu Ioan Marcel
În vederea derulării proiectului părțile se obligă:
• ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MOLDOVENI:
✓ Să prezinte documentația completă partenerului;
✓ Să respecte graficul de activități și termenele propuse;
✓ Să monitorizeze derularea proiectului;
✓ Să popularizeze proiectul;
✓ Să editeze numărul aniversar al revistei școlare;
✓ Să amenajeze „ Grădina Centenar”
• PRIMĂRIA COMUNEI MOLDOVENI, JUDEȚUL NEAMȚ
✓ Să participe la activitățile comune prevăzute în program;
✓ Să popularizeze proiectul;
✓ Să asigure condiții materiale necesare derulării proiectului.
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ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat între:
• ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MOLDOVENI
reprezentată prin: director, prof. Mărieș Cornelia-Claudia
• Biblioteca Comunei Moldoveni
reprezentat prin: bibliotecar Moisei Elena
În vederea derulării proiectului părțile se obligă:
• ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MOLDOVENI:
✓ Să prezinte documentația completă partenerului;
✓ Să respecte graficul de activități și termenele propuse;
✓ Să monitorizeze derularea proiectului;
✓ Să popularizeze proiectul;
✓ Să editeze numărul aniversar al revistei școlare;
✓ Să amenajeze „ Grădina Centenar”
• Biblioteca Comunei Moldoveni, județul Neamț
✓ Să participe la activitățile comune prevăzute în program;
✓ Să popularizeze proiectul;
✓ Să asigure condiții materiale necesare derulării proiectului.

Coordonatori:
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Prof. Grosu Daniela – Gabriela
Prof. Roşu Simona Andreea

Director,
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ARGUMENT

Bibliotecar,
Moisei Elena

Marea Unire, aniversată în ziua de 1 decembrie 1918, este cea mai importantă sărbătoare
a românilor de pretutindeni. În această zi, prin efortul oamenilor de rând, a politicienilor, precum
şi a unei conjuncturi internaţionale favorabile, Transilvania s-a unit cu patria mamă, România.
Astfel, pentru prima dată în istoria românilor provinciile istorice - Transilvania, Muntenia,
Moldova, Banat, Crişana, Bucovina, Basarabia - duceau la îndeplinirea visul atâtor înaintaşi ai
spaţiului românesc, exprimat metaforic prin: "Unirea în cuget şi simţire". Acest măreţ act
înseamnă recunoaşterea deplină a drepturilor naţionale ale românilor, trăitori în pământurile
vechii Dacii.
Este datoria fiecărui român de a cinsti această zi, de a-şi aminti că este român, că aparține
acestui sfânt pământ. Considerăm că pentru a te cunoaşte şi a te dezvolta este nevoie să îţi
cunoşti trecutul naţional şi local.
Centenarul Marii Uniri este o bună ocazie de a restabili legăturile cu istoria şi un prilej
bun de a trezi elevilor dorința de a cinsti eroismul soldaților căzuţi în război şi de a prețui jertfa
străbunilor. Tânăra generație nu trebuie să piardă legătura cu generațiile mai vechi şi cu istoria.
1 Decembrie este ziua în care bătrânii rememorează istoria ţării şi o povestesc copiilor,
este ziua în care toți suntem mândri de tot ce înseamnă "român".

SCOPUL PROIECTULUI

„Patriotismul nu înseamnă ură împotriva altor neamuri, ci datorie către neamul nostru; nu
înseamnă pretenţia că suntem cel mai vrednic popor din lume, ci îndemnul să devenim un popor
vrednic.”Așa înţelegea unul din marii noștri români, Mihail Sadoveanu, ideea de patriotism, care,
din păcate, astăzi se vede condamnată la o nedreaptă stigmatizare.
Proiectul îşi propune dezvoltarea şi sentimentului patriotic în rândul elevilor. Proiectul
dorește să creeze posibilitatea de a desfășura activităţi practice în care să obiectivizeze conștiința
patriotică, îmbogăţindu-le elevilor cunoștințele despre istoria României. Aceste activităţi
întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional elevilor şi completând
condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Elevii vor fi capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc
şi să o transforme, să se cunoască pe sine şi să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje,
exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie prin comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi
nuanţat, fie prin creaţie plastică.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
- conștientizarea importanţei zilei de 1 Decembrie
- promovarea valorilor naționale în rândul elevilor
- redescoperirea şi cultivarea sentimentului patriotic
- formarea deprinderilor de a folosi surse şi izvoare istorice

- dezvoltarea capacităților cognitive, stabilirea de corelații între evenimentele istorice
- formarea de opinii referitoare la implicările sociale în societatea contemporană
europeană

BENEFICIARI
- elevii din învățământul preșcolar, primar şi gimnazial
- cadre didactice
- membri ai comunităţii locale

RESURSELE PROIECTULUI
Resurse umane: echipa de proiect
elevi
părinţi
Resurse materiale: sălile de clasă, CDI Moldoveni,
Căminul Cultural Moldoveni, Biblioteca Comunală
calculator, imprimantă, aparat foto, videoproiector
materiale auxiliare, consumabile, CD / DVD
Buget estimativ: 5000lei
ETAPELE PROIECTULUI
I.
a)
b)
c)

II.

Etapa de documentare
Activităţi:
formarea şi organizarea echipei de proiect;
stabilirea comitetului de monitorizare a proiectului;
stabilirea responsabilităților;
stabilirea activităților;
popularizarea proiectului la nivelul şcolii şi ȋn localitate.
Perioada: 1 decembrie 2017 - 1 ianuarie2018
Responsabil: coordonatorii proiectului

Etapa de lucru
Desfășurarea activităților propuse
Perioada: 29 noiembrie 2017 – 1 decembrie 2018
Responsabili: profesorii colaboratori

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR PENTRU CENTENARUL MARII UNIRI
,,SUNT MÂNDRU CĂ SUNT ROMÂN!"
1 DECEMBRIE 2017 – 1 DECEMBRIE 2018
Ciclul preşcolar, primar și gimnazial
Perioada

NOIEMBRIE 2017
(29.11.2017)

NOIEMBRIE 2017
(29.11.2017)

IANUARIE-IUNIE
2018

Titlul activităţii

Desfăşurarea activităţii

Participanţi/
parteneri

Responsabili
/buget

Elevii claselor
V-VIII

La mulți ani, România!

Interpretarea următoarelor cântece
patriotice: Imnul, Scoală române,
Pe-al nostru steag, Treceți
batalioane, Clopotul reîntregirii.
Comemorarea Marii Uniri

Noi vrem să ne unim cu țara!

Moment liric

Elevii clasei
a IV-a

Prof. Pîcă
Daniel
Bibliotecar
comunal
Înv. Ursanu
Gheorghe

Avem o țară, unde ...

Dansuri populare
Cântece patriotice (Buciumul iar
răsună; Avem o țară, unde;
Măi române, românaș;
Doamne, ocrotește-i pe români)
Poezii patriotice
Prezentare film realizat în cadrul
Concursului Național de creație
Centenarul Marii Uniri și în cadrul

Elevii claselor
V-VIII

Prof. Archip
Andreea

Repertoriu dedicat Marii Uniri

Elevii clasei
a VII-a

Prof. Michiu
Mihaela

Învăț să-mi iubesc țara, România!
DECEMBRIE 2017

DECEMBRIE 2017

parteneriatului educațional ȘcoalăBiserică.
Confecționarea steagului din diferite
materiale
Legende și povestiri istorice

Elevii claselor
pregătitoare - I

Înv. Sandu
Elena
30 LEI
Biblioteca
comunală

În jurul bradului – povești de
Crăciun

Dramatizare folclorică (păstrarea și
transmiterea datinilor și obiceiurilor
străbune)
Șezătoare literară

Pensionari
Utilizatori de
carte(elevii
scolii)

Patria e locul unde m-am născut

Prezentare Cartea de aur a comunei
Moldoveni

Elevii clasei
a III-a și
gimnaziu

sau
Invitat prof. Ionescu, fost director al
Bibliotecii Municipale Roman

FEBRUARIE 2018

Înv. Bălăiță
Nuța
Buget: 40 lei

Prezentare unor momente importante
din comuna Moldoveni
DECEMBRIE 2017
IANUARIE 2018

IANUARIE 2018

România e și țara mea!

Concurs de întrebări despre
însemnătatea evenimentului Marii
Uniri
Realizarea unor ecusoane tricolore

Elevii clasei
a V-a

Prof. Dascălu
Anca
Buget: 50 lei

File din istorie

Povestiri despre Vodă Cuza

Eminescu...

Cultivarea gustului pentru lectură,
pentru frumos, exersarea limbajului
și a posibilităților de comunicare prin
citirea unor pasaje din opera
scriitorului.

Elevii clasei
a IV-a
Utilizatorii de
carte

Înv. Ursanu
Gheorghe
Biblioteca
comunală

Învățarea de cântece și poezii

IANUARIE 2018
(24.01.2018)
Hai să dăm mână cu mână!

FEBRUARIE 2018

MARTIE-IUNIE
2018

Expoziție de desene

Elevii claselor
pregătitoare - I
Elevii clasei
a II-a

Pliante, colaje, referate, prezentare
power-point

Elevii clasei
a VIII-a

Hora Unirii

Funcționari din
Primărie
Trecători
(persoane
ocazionale)
Bibliotecă
Cadre didactice
Elevi
reprezentanți ai
echipelor de
lucru

Sunt mândru că sunt român!

Organizare spațiu expozițional

Caragiale mai actual decât oricând

Cultivarea gustului pentru lectură,
Utilizatorii de
pentru frumos, exersarea limbajului
carte
și a posibilităților de comunicare prin
citirea unor pasaje din opera
scriitorului.

Unire-n cuget și-n simțiri

Plantare de arbori și flori

Elevii clasei
a VI-a

Realizarea unei machete – UNIREA

MARTIE 2018

Creangă – povestitorul copiilor

Cultivarea gustului pentru lectură,

Utilizatorii de

Înv. Sandu
Elena
Înv. Donici
Daniela
Buget 30 lei
Prof. Grosu
Daniela
Buget 50 lei
Biblioteca

Prof.
Mironescu
Dan
Prof.
Munteanu
Alexandru
Biblioteca

Prof. Roșu
Simona
Andreea
Buget estimat
4000lei
Biblioteca

Aprilie 2018

Turnir poetic

pentru frumos, exersarea limbajului
carte
și a posibilităților de comunicare prin
citirea unor pasaje din opera
scriitorului.
Biblioteca – pistă de lansare a
Utilizatorii de
valorilor culturale
carte
De ce să citesc? – proiect educațional
de dezvoltare personală

Să ne cunoaştem istoria

Vizite muzeale
Prezentare power-point

MAI 2018
(09.05.2018)

Cu Europa la joacă...

Prezentare power-point
desene
Colaje

IUNIE 2018

Îmi pasă de satul meu...
Mici cetățeni activi

Mai 2018

IULIE-AUGUST
2018

Am încuiat rigorile didactice în
ghiozdane și ...

OCTOMBRIE
2018

Noutăți editoriale la început de an
școlar în bibliotecă

NOIEMBRIE
2018

Săptămâna educației permanente

Biblioteca

Elevii Scolii
Gimnaziale,
comuna
Moldoveni
Elevii clasei
a IV-a

Prof.
Munteanu
Alexandru

Expoziție de fotografie cu imagini
vechi
Dialoguri între școală-primăriebibliotecă-alte instituții și veterani de
război
Activități de loisire, de grădinărit
Divertisment în vacanță
Jocuri
Lectură de plăcere
-prezentare de carte

Elevi
Bunici

Biblioteca
Primărie

Elevi
localnici

Biblioteca
Coordonatori
de proiect

Utilizatori de
carte

Biblioteca

Editarea numarului aniversar al
revistei scolare

Elevi
Cadre didactice
colaboratoare
Biblioteca
comunală

Coordonatori
proiect
Buget : 500lei

Înv. Ursanu
Gheorghe

Sunt mândru că sunt român!

Decembrie 2018

(etapa de evaluare a proiectului)
”

- - editarea unui CD cu momentele Elevi
semnificative
ale
activităţilor Cadre didactice
desfăşurate în timpul proiectului
colaboratoare
- expoziție
- realizarea unui portofoliu
- simbol al centenarului : „Grădina
Centenar”

Coordonatori
proiect
Parteneri

