Unitatea şcolară: Școala Gimnazială „Carmen Sylva”
Localitatea: Horia
Județ: Neamț
Aria curriculară: „Om şi societate”
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PROIECT – PROGRAM

„Uniți în cuget și-n simțiri”
Tema: CENTENAR 2018
Perioada: 29.11. 2017- 01.12.2018
Argument:
Anul 1918 reprezintă pentru România un moment de maximă exprimare etatistă. La 1 decembrie
1918, la Alba Iulia, a avut loc Marea Adunare Naţională, care, prin rezoluţia sa, a consfinţit unirea
provinciei Transilvaniei cu Vechiul Regat. Evenimentul a fost punctul final al unui efort de politică
naționalistă, care a pornit din secolul XIX cu unirea mică și obținerea independenței, a continuat cu
alipirea Basarabiei și a Bucovinei, fiind apoi desăvârșit prin preluarea Transilvaniei în componența
formulei statale românești. Se năștea astfel, ceea ce simbolic va rămâne în istorie ca fiind România
Mare, un stat ce includea în granițele sale toate provinciile istorice locuite majoritar de către români.
Este datoria fiecărui român de a cinsti această zi, de a-şi aminti că este român, că aparține acestui
pământ.

Grup ţintă: elevii claselor I – VIII, cu participarea părinților, a personalităților locale.
Obiective:
-să cunoască importanța evenimentelor istorice de la 1 Decembrie 1918;
-să își lărgească spectrul cunoștințelor despre trecutul țării;
-să stimuleze interesul elevilor faţă de trecutul țării și istorie, în general;
-să dezvolte capacităţile cognitive, să stabilească analogii, să argumenteze sau să combată anumite
opinii sau afirmații referitoare la trecutul statului român;
-să așeze în context internațional evenimentele de la 1918;
-să formuleze opinii referitoare la implicațiile evenimentului în transformările și evoluțiile ulterioare
ale statului român.

Activităţi:
1 DECEMBRIE 2017
- organizarea unei dezbateri pe teme legate de unirea Transilvaniei cu România;
- prezentarea unui material în PowerPoint despre marea unire de la 1 decembrie 1918;
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- realizarea unui panou cu lucrările elevilor;
- susţinerea unui program artistic pe tema unirii de la 1918;
- lecturarea unui referat despre importanța monarhiei în realizarea României Mari;
- prezentarea de materiale informative la orele de istorie și de consiliere școlară.
IANUARIE 2018
- lecturarea unor referate despre Alexandru Ioan Cuza și despre anul 1859;
- prezentatea unor materiale informative despre evenimentele din Basarabia începutului de an 1918;
- dezbatere pe tema unirii de la 1859, ca moment de început al procesului de unificare și centralizare
națională.
MARTIE 2018
- lucrări de curățare și înfrumusețare a monumentului eroilor și depunerea unei coroane de flori la
acesta;
- vizionarea unui documentar/a unui film documentar despre Basarabia/unirea cu Basarabia (27
martie 1918).
MAI 2018
- vizită la monumentul eroilor din cimitirul Roman.
IUNIE 2018
- atragerea elevilor în demersul de a colecta informații, obiecte și alte izvoare, despre eroi
participanți la războaiele mondiale, de la locuitorii din sat.
OCTOMBRIE 2018
- vizitarea unei unități militare din zonă (Roman);
- vizionarea și prezentarea unor materiale despre situația României în perioada ocupației germane
(informații, surse, presa vremii, lucrări de specialitate, documentare).
1 DECEMBRIE 2018
- festivitatea sărbătoririi centenarului, fixarea unei plăci comemorative în cinstea eroilor ce au
luptat în primul război mondial și plantarea unui arbore –simbol (stejar) în curtea școlii;
- program literar artistic (scenete, cântece, etc);
- discursuri ale reprezentanților comunității locale;
- galeria personalităților Marii Uniri;
- expoziție de lucrări artistice, desene, poezii, postere, colaje, pe tema Marii Uniri, realizate de elevi;
- prezentarea unei hărți-proiect a stemelor orașelor și a regiunilor istorice ale României Mari,
realizată de către elevii Școlii Gimnaziale „Carmen Sylva”, Horia, sub coordonarea domnului prof.
de educație plastică, Bordei-Laiu Constantin.

Buget estimat (2900 lei) –
1. O placă comemorativă și coroane – 1500 lei + 400 lei = 1900 lei
2. Organizare punct informativ/ expoziție (mărturii, documente şi cărţi referitoare la
însemnătatea zilei de 1 Decembrie 1918) - 200 lei
3. Achiziționarea de material pentru plantarea unui arbore simbol – 200 lei
4. Fond pentru organizare vizită muzeu istorie/unitate militară – 200 lei
5. Achiziție materiale curățenie monument al eroilor, localitatea Horia – 200 lei
6. Achiziționare fond materiale informative/resurse informative – 200 lei
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Echipa de implementare:
Director, prof. STOIAN Maria-Ramona
Prof. ZĂMESCU Ionuț – inițiator proiect
Director adjunct, prof. înv. primar CIUȘTEA Mirela-Elena
Prof. înv. primar GÎRBEA Tatiana – consilier educativ
Prof. NICA Loredana-Nicoleta
Prof. BULGARU Liliana
Prof. NOHAI Simona
Prof. BORDEI-LAIU Constantin
Prof. ȘERBAN Dorina
Prof. ȘTEFAN Constantin
Prof. TIU Elena

Colaboratori:
Diriginți, profesori învățământ primar, profesori învățământ preșcolar
BOTESCU Gabriela– secretar
CALALB Iolanda – secretar
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