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Proiect educațional

CENTENARUL
MARII UNIRI
LA ȘCOALA DE ARTĂ
”SERGIU CELIBIDACHE” ROMAN

PROIECT EDUCAŢIONAL
Tema: „Marea Unire Naţională de la 1 Decembrie 1918”
Perioada: 01.12.2017 – 01.12.2018
Argument:
La 1 decembrie 2018 se vor împlini 100 de ani de la marele act istoric al unirii românilor întro singură ţară, România. Anul 2018 este prilej de readucere în memoria colectivă a luptei de veacuri
a românilor pentru unitatea și integritatea națională. În urmă cu un secol, poporul român a valorificat
conjunctura internațională creată în urma Primului Război Mondial și a știut să se afirme în contextul
mișcării de eliberare a popoarelor și al victoriei principiului naționalităților în Europa.
Astfel, la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, a avut loc Marea Adunare Naţională, care prin
rezoluţia sa a consfinţit unirea provinciei Transilvaniei cu „Ţara Mamă”, România. Acest măreţ act
înseamnă recunoaşterea deplină a drepturilor naţionale ale românilor, trăitori în pământurile vechii
Dacii.
1 Decembrie este Ziua Naţională a României, dar și a noastră, a tuturor românilor. Ființa noastră este
încărcată de sacrificiul depus de strămoșii noștri pentru a-și apăra țara. Este datoria fiecărui român de
a cinsti această zi, de a-şi aminti că aparține acestui sfânt pământ.
Scopul: Manifestarea sentimentului patriotic al elevilor în cadrul unor activități culturalartistice și practice organizate cu prilejul Centenarului Unirii. Aprofundarea și perfecționarea
cunoștințelor despre Marea Unire de la 1918 prin evidențierea și valorificarea legăturilor care se pot
stabili între istorie și alte discipline de studiu, precum: limba și literatura română, geografie, educație
socială, științe ale naturii, educație tehnologică și aplicații practice, muzică vocală și instrumentală,
arte vizuale.
Obiective:
 conştientizarea importanţei evenimentelor istorice de la 1 Decembrie 1918;
 dezvoltarea, consolidarea şi manifestarea sentimentului patriotic;
 stimularea interesului elevilor faţă de studiu şi lectură;
 dezvoltarea capacităţilor cognitive, stabilirea unor analogii şi corelări cu alte evenimente
istorice;
 manifestarea imaginaţiei creatoare privind evenimentul aniversat prin transpunerea în desene,
coleje, postere, creaţii literare.
Bugetul proiectului:
Buget total
2500 lei

Buget solicitat
2250 lei

Grup ţintă: elevii claselor 0 – VIII
Parteneri educaţionali:
 Muzeul de Istorie Roman
 Primăria Municipiului Roman
 Asociaţia Culturală Geto-Dacii din Moldova

Contribuţie proprie/alte surse
250 lei

Echipa de proiect: Popa Ecaterina – director adjunct - coordonator
Bîrzu Brînduşa – consilier educativ - coordonator
Gîrbea Dana - prof. istorie
Ionichi Mariana – prof. limba şi literatura română
Koszta Alina – profesor învăţământ primar
Trifan Ovidiu – profesor teorie și solfegii
Cochileţ Coca - bibliotecar
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Denumirea
activității
„Mărturii ale
Marii Uniri”

Ehos și Melos
„pe-un picior
de plai”
„Istoria în
imagini”

„Să ne
cunoaștem
istoria!”

„Comuniunea
om-naturăistorie”
„Muzeul –
treaptă între
trecut și
prezent”

Modalități de realizare

Responsabili

Realizarea unui loc special
amenajat (actualizat lunar)
care să cuprindă materiale ce
vor conţine mărturii,
documente şi cărţi referitoare
la însemnătatea zilei de 1
Decembrie 1918
Învățarea de cântece
patriotice dedicate Marii
Uniri

Director
adjunct, Popa
Ecaterina
Prof. istorie
Gîrbea Dana

Prezentarea unor secvențe de
film documentar şi a unor
materiale PPT pe tema Marii
Uniri
Întâlnire cu Asociaţia
Culturală Geto-Dacii din
Modolva, în vederea
reconstituirii unor momente
din trecutul istoric ai
poporului român
Realizarea unui concurs între
clase pe tema Unirii de la
1918 - verificarea
cunoștințelor istorice legate
de acest eveniment
Plantarea unor arbori în
curtea școlii
Derularea unor activități
dedicate Unirii de la 1918 în
parteneriat cu Muzeul de
Istorie Roman

Prof. dr.
Ovidiu Trifan
Coordonatorul
corului școlii
Prof. istorie
Gîrbea Dana
Consilier
educativ,
Bîrzu
Brînduşa

Prof. istorie
Gîrbea Dana
Consilier
educativ,
Bîrzu
Brînduşa
Prof. biologie
Goşman
Camelia
Consilier
educativ,
Bîrzu B.
Bibliotecar:
Cochileţ Coca

Locul de
desfăşurare
Incinta școlii –
hol parter

Sala de
festivități
„Mihail Jora” a
școlii
Sala de
festivități
„Mihail Jora” a
școlii

Data/
Perioada
01.12.2017
01.12.2018

01.12.2017
01.12.2018

Ianuarie
2018

Mai 2018

Săli de clasă

Februarie
2018

Curtea școlii

Martie
2018

Muzeul de
Istorie Roman

Aprilie
2018

7.

„Istorie și
cântec în
inima
Moldovei”

8.

„Micii actori
în Marea
Unire”

9.

„Manifestări
creative în
spiritul
Unirii”

Vizită la câteva instituții de
cultură din Iași (Muzeul
Unirii, Palatul Culturii) și
susţinerea unui program
artistic
Realizarea unor dramatizări
pe tema Unirii de la 1918

Realizarea unor cocarde,
colaje, postere, desene,
creații literare dedicate Marii
Uniri de la 1918

Director
Campău
Maria
Prof. Trifan
Ovidiu
Prof. lb. şi lit
română
Ionichi
Mariana
Prof. Koszta
Alina
Prof. Ursache
Dumitriţa

Muzeul Unirii
din Iași
Palatul Culturii
din Iași
Sala de
festivități
„Mihail Jora” a
școlii
Incinta școlii

Mai 2018

Octombrie
2018
Ianuarie –
decembrie
2018

RESURSE MATERIALE:
•
•
•
•
•
•
•
•

calculator, imprimantă, videoproiector, aparat foto;
cărţi de istorie şi literatură din biblioteca şcolară;
fotografii, hărţi, filme documentare;
steguleţe/ ecusoane/ cocarde;
poezii, cântece; piese de teatru
carton, hârtie, lipici, ace de siguranţă, panglică tricoloră etc.
spaţiile de învăţământ din şcoală
puieţi

RESURSE UMANE:
•
•
•
•

elevi
părinţi
profesori
bibliotecara şcolii

FACTORI IMPLICATI:
•
•

şcoala;
părinţii;

REZULTATE AŞTEPTATE :
•
•

implicarea activă a elevilor în procesul de iniţiere şi derulare a proiectului ;
manifestarea sentimentului de dragoste de ţară şi a simţămintelor patriotice de către
participanţii direcţi şi indirecţi

MODALITATI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE :
•
•
•
•

expoziţie de postere şi steguleţe;
imagini surprinse în timpul derulării activităţilor;
diseminarea pe site-ul şcolii;
acordare de diplome

PRODUSE ALE PROIECTULUI :
•
•
•
•

jurnalul activităţilor proiectului;
ecusoane aniversare;
stegulete, desene, postere;
creaţii literare;

IMPACTUL PROIECTULUI :
•
•
•

întărirea colaborării dintre şcoală şi familie;
implicarea elevilor în activităţi patriotice;
participarea cu interes şi implicare la activităţile propuse.

DEVIZ ESTIMATIV
Nr.
activitate

1
2

3
4
5
6
7.

Descrierea cheltuielilor
Realizare panouri pentru expoziţie;
Listare/fotocopiere documente ale
Marii Uniri
Nu sunt necesare fonduri
Videoproiector, ecran, filme
Transportul membrilor Asociaţiei
Geto-Dacii din Modolva
Videoproiector, ecran, imagini, hartie,
pixuri
Achiziţionare de puieţi
Nu sunt necesare fonduri
Cheltuieli pentru deplasare la Iaşi
Cheltuieli pentru realizarea costumelor

8.

9.

Achiziţonare de materiale pentru
realizarea unor cocarde, colaje,
postere, desene
TOTAL RON

Fonduri
proprii

Finanţare
solicitată

250 lei
din bugetul
propriu
Resurse
proprii
Resurse
proprii

-

250 lei

-

-

1000 lei

1000 lei

-

-

100 lei
-

100 lei
-

1000 lei
-

1000 lei
-

150 lei

150 lei

2250 lei

2500 lei

Resurse
proprii
Resurse
proprii
Resurse
proprii
-

250 lei

Total
sumă

