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„1 DECEMBRIE 1918 -   

UN VIS ÎMPLINIT: ROMÂNIA MARE!” 
 

 

          
 

Motto:       ”După Basarabia, după Bucovina, mai lipsea o piatră din cele mai scumpe: 

Ardealul cu ţinuturile din Ungaria locuite de Români. Azi ne-aţi adus și această ultimă piatră 

a clădirii, care încoronează marea operă de unire. Putem privi cu încredere în viitor, căci 

temeliile sunt puternice, bazate pe principii democratice, bazate pe principii democratice ce 

sunt o chezăşie pentru dezvoltarea firească a unei vieţi sănătoase, ele sunt cimentate prin 

credinţa nestrămutată a unui şir întreg de generaţii, de apostoli ai idealului naţional (...) Să 

consacrăm unirea gândurilor, unirea sufletelor , dar şi unirea în muncă roditoare, prin 

strigătul: trăiască România mare, puternică şi unită!“  

                                                                Regele Ferdinand I Întregitorul, 1 decembrie 1918 
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Perioada de desfăşurare: 01.12.2017 – 01.12.2018 

Locul de desfăşurare : Școala Gimnazială, Comuna Rediu, Neamț 

Organizator : Școala Gimnazială, Comuna Rediu, Neamț 



INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

Titlul proiectului: CENTENAR 2018 Școala Gimnazială, Comuna Rediu - „1 DECEMBRIE 

1918 – UN VIS ÎMPLINIT: ROMÂNIA MARE!” 

Categoria în care se încadrează proiectul: Educativ 

Domeniul în care se încadrează proiectul: Educație pentru cetățenie democratică 

 

ARGUMENT 

         În acest an se împlinește un veac de la izbânzile din vara anului 1917, când armata 

română a oprit ofensiva inamică în bătăliile de la Mărăști, Mărășești și Oituz. Armata 

română, condusă de generalii Alexandru Averescu, Eremia Grigorescu și Constantin 

Cristescu, sub deviza „Pe aici nu se trece!”, a reușit într-un moment de grea cumpănă, să 

salveze existența statului român.  

         Anul  2018 - este anul Centenarului Marii Uniri –act istoric, ce marchează lupta 

poporului roman pentru desăvârșirea națională. Unirea celor trei provincii românești din 1600 

sub Mihai Viteazul, reprezintă prima etapă a acestui proces, apoi a urmat Revoluţia română 

de la 1848, iar  în 1859 s-a înfăptuit Unirea Principatelor Române sub Alexandru Ioan Cuza. 

Războiul din 1877-1878 a însemnat cucerirea şi recunoaşterea Independenţei de stat a 

României, devenită în anul 1881 Regat.  

Marea Unire din 1 Decembrie 1918 a încununat aspirațiile seculare ale românilor de a 

viețui într-un singur stat și a fost rodul luptei  tuturor forțelor și categoriilor sociale interne. 

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. Trebuie să mai menționăm faptul că, la realizarea 

acestui măreț vis a contribuit o generație importantă de personalități precum: regele 

Ferdinand, Ionel Brătianu, Iuliu Maniu, Ion Nistor, Take Ionescu, Ion Inculeț, Nicolae Iorga, 

Vasile Goldiș, Gheorghe Pop de Băsești, Alexandru Vaida- Voevod. 

Basarabia a fost prima provincie românească ce s-a unit cu România, urmată de 

Bucovina și Transilvania. Adunarea Națională de la Alba Iulia a reunit 1228 de delegați aleși 

și peste 100.000 de români veniți din toate colțurile Transilvaniei pentru a consfinți în mod 

liber, fără nici o constrângere, hotărârea de unire cu patria- mamă. 

Putem afirma că Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, reprezintă cel mai de seamă 

eveniment din istoria poporului nostru. România Mare a încununat aspirațiile seculare ale 

românilor de a trăi într-un singur stat. 



       

ACTIVITĂȚILE propuse în cadrul proiectului sunt: 

1.  „1 Decembrie în inimi și simțiri”, recital de poezii și interpretare de cântece 

patriotice dedicate Marii Uniri. 

2. Expoziție „Marea Unire ”. 

3. Simpozion cadre didactice şi elevi: „1 Decembrie 1918- Ziua Marii Uniri” 

4. Concurs „Reîntregirea neamului”, cu participarea directă a elevilor. 

5. Concurs extracurricular de creaţie artistică: „Spre Marea Unire” 

6. „Mândria de a fi român”, organizarea unei șezători. 

7. Dezvelire placă omagială:  „Unirea – un vis de veacuri împlinit” 

 

PREZENTAREA PROIECTULUI 

      Prin proiectul „1 Decembrie 1918- Un vis împlinit:România Mare!” ne propunem să 

acordăm istoriei naționale locul cuvenit între valorile pe care ar trebui să le aibă un popor, o 

revalorificare a tezaurelor locale şi naţionale, izvoare de înțelepciune și adevăr, de sens și 

identitate națională și locală. 

 

SCOPUL PROIECTULUI 

 

Prin acest proiect ne propunem să trezim sentimentul patriotic al elevilor față de 

istoria țării noastre, având în vedere criza profundă de identitate națională. De asemenea, ne 

propunem să îmbogățim  cunoștințele despre istoria națională și locală ale elevilor, prin 

implicarea directă a acestora în activitățile pe care le vom desfășura. Vom avea în vedere 

stimularea expresivității prin interpretarea de poezii și cântece și exprimarea imaginației 

creatoare prin desene, postere și eseuri. 

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI 

▪ Dezvoltarea componentei afective şi volitiv-acţionare a personalităţii elevilor, prin 

acţiuni morale, desfăşurate în şcoală şi în afara acesteia. 

▪ Cultivarea la elevi a sensibilităţii faţă de valorile morale. 

▪ Exersarea  deprinderile artistice . 

▪ Antrenarea cadrelor didactice în organizarea activităţilor extracurriculare desfăşurate 

cu participarea elevilor. 



▪ Încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lumea fascinantă a istoriei. 

▪ Îmbogăţirea orizontului cultural şi spiritual al elevilor. 

▪ Stimularea creativităţii artistice a elevilor şi a cadrelor didactice  

▪ Sensibilizarea elevilor faţă de evenimentele naţionale. 

 

 

GRUP ȚINTĂ: Elevii  din învățământul gimnazial. 

 

PARTENERI:  Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

                             

REZULTATELE PROIECTULUI ŞI IMPACTUL SCONTAT:  

•  Implicarea activă a  elevilor  în procesul de inițiere și derulare a proiectului ; 

• Realizarea de portofolii educative; 

• Realizarea expoziţiilor de fotografii – document; 

• Integrarea resurselor rezultate în activităţile ulterioare;  

• Întărirea colaborării elevi – cadre didactice; 

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

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

 

IMPACTUL ASUPRA ELEVILOR: 

• Manifestarea sentimentului de dragoste de țară și a simțămintelor patriotice; 

• Demonstrarea dragostei de ţară şi a mândriei de a fi român; 

• Conştientizarea rolului tradiţiilor culturale în propria educaţie; 

• Îmbunătăţirea abilităţilor sociale, atitudinilor civice; 

• Valorificarea aptitudinilor artistice; 

• Creşterea încrederii şi stimei de sine. 

IMPACTUL ASUPRA ŞCOLII ŞI COMUNITĂŢII: 

• Îmbunătăţirea cooperării între partenerii educaţionali; 

• Realizarea materialului suport pentru expoziţii şi panouri omagiale;  

• Creşterea prestigiului şcolii. 

IMPACTUL AȘTEPTAT: 

•  Întărirea colaborării dintre comunitatea locală și școală ; 



•  Un impact pozitiv pentru toți factorii implicați în prezentul proiect; 

• Stimularea interesului elevilor pentru cunoașterea istoriei României; 

• Stimularea interesului pentru derularea de proiecte educaționale;  

 

 

EVALUARE  

• Expunerea lucrărilor realizate; 

• Album foto; 

• Realizarea unor procese-verbale pentru fiecare activitate;  

• Prezentarea produselor muncii în echipă în cadru festiv organizat; 

 

 

 

Activitatea  

 

 

XII 

2017 

 

I 

2018 

 

IV 

2018 

 

V 

2018 

 

X 

2018 

 

XI 

2018 

 

XII 

2018 

 

Cadre didactice 

implicate 

Resurse 

financiare 

Buget 

alocat 

Activitatea 1 

 „1 Decembrie 

în inimi și 

simțiri”, recital 

poezii și 

interpretare de 

cântece 

patriotice. 

X       Prof. Ciangu Ionuț  

100 ron. 

Activitatea 2 

Expoziție 

„Marea Unire” 

 X  

 

   

 

 Prof. Ciangu Ionuț 

Prof. Savin Elena 

Daniela 

 

 

100 ron. 

Activitatea 3 

Simpozion 

cadre didactice 

şi elevi: 

1Decembrie 

  X  

 

   Prof. Ciangu Ionuț 

Prof Savin Elena 

Daniela 

Prof Ichim 

Dumitru 

 

100 ron. 



1918- Ziua 

Marii Uniri” 

Prof. Chelaru 

Delia 

 

Activitatea 4 

Concurs 

„Reîntregirea 

neamului” 

   X  

 

 

 

  

Prof. Ciangu Ionuț 

Prof. Savin Elena 

Daniela 

Prof. Ichim 

Dumitru 

Prof Chelaru Delia 

 

100 ron. 

Activitatea 5 

Concurs de 

creație artistică 

„Spre Marea 

Unire”  

    X   Prof. Ciangu Ionuț 

Prof Bîrlădeanu 

Georgiana 

 

 

100 ron. 

Activitatea 6 

Șezătoare 

„Mândria de a 

fi român” 

     X  Prof. Ciangu Ionuț 

Prof Savin Elena 

Daniela 

Prof Ichim 

Dumitru 

Pof Chelaru Delia 

Prof Bîrlădeanu 

Georgiana 

Prof Roibu Liliana 

200 ron. 

Activitatea 7 

Dezvelire 

placă 

omagială:  

„Unirea – un 

vis de veacuri 

împlinit” 

      X Director prof. 

Ciangu Ionuț 

Prof. Savin Elena 

Daniela 

Prof. Ichim 

Dumitru 

Prof Chelaru Delia 

 

 1000 ron. 

 

 



Echipa de implementare: 

Coordonatori: director prof. Ciangu Ionuț 

                          prof. Savin Elena Daniela 

Membri: prof. Ichim Dumitru 

                prof. Chelaru  Delia 

                prof. Bîrlădeanu Georgiana 

                prof. Roibu Liliana               

 

 


