Unitatea şcolară: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GH. PĂTRAȘCU”
Localitatea: BURUIENEȘTI
Aria curriculară: „Om şi societate”
Nr.2132/23.11.2017

PROIECT – PROGRAM

Tema: CENTENAR 2018
Perioada: 29.11. 2017- 01.12.2018
Argument:
Se împlinesc 100 de ani de la marele act istoric al unirii românilor într-o singură ţară, România.
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.
Este datoria fiecărui român de a cinsti această zi, de a-şi aminti că este român, că aparține acestui sfant
pămant.

Obiective:
-să conştientizeze importanţa evenimentelor istorice de la 1 Decembrie 1918;
-să redescopere şi să cultive sentimentul patriotic;
-să stimuleze interesul elevilor faţă de studiu şi lectură;
-să dezvolte capacităţile cognitive, să stabilească analogii, corelări şi sistematizări între evenimentele
menţionate;
-să formuleze opinii referitoare la implicările sociale majore ale problemei în societatea contemporană
europeană.
Grup ţintă: elevii claselor a I-a - a VIII-a cu participarea părinților, a personalităților locale, a
veteranilor de război
Activităţi:
1 DECEMBRIE 2017
- organizarea unei vitrine ce va conţine mărturii, documente şi cărţi referitoare la însemnătatea zilei
de 1 Decembrie 1918;
-prezentarea unui film documentar și a unui material în PowerPoint;

-realizarea unui panou care să cuprindă materiale documentare şi fotografii despre desfăşurarea acestui
eveniment;
- susţinerea unui recital de cântece şi poezii
- prezentarea de materiale informative la orele de istorie și de consiliere școlară.
IANUARIE 2018
Întâlnire cu veteranii de război
Prezentatea unor materiale informative
Dezbatere cu tema unirii
MARTIE 2018
Lucrări de curățare, vopsire și înfrumusețare a monumentului eroilor și a mormintelor veteranilor de
război.
MAI 2018
Vizită la Muzeul de Istorie Roman.
IUNIE 2018
Mobilizarea elevilor pentru colectarea de obiecte vechi, cărți, documente, costume populare și
organizarea unui muzeu in școală.
OCTOMBRIE 2018
Vizitarea unității militare din zonă.
1 DECEMBRIE 2018
FESTIVITATEA SĂRBĂTORIRII CENTENARULUI, FIXAREA UNEI PLĂCI DE
MARMURĂ ȘI PLANTAREA UNUI STEJAR ÎN CURTEA ȘCOLII
- Invitarea personalităților din localitate
- Program literar artistic
- Galeria personalităților Marii Uniri
- Expoziție de lucrări artistice, desene, poezii, postere,colaje, pe tema Marii Uniri, realizate de
elevi
Buget estimat (3500 lei) –
1. 2 plăci comemorative si coroane– 2000 lei +400 lei = 2400 lei
2. Organizare punct - vitrină ce va conţine mărturii, documente şi cărţi
referitoare la însemnătatea zilei de 1 Decembrie 1918- 200 lei
3. Achizitionare material saditor – 200 lei
4. Fond ptr. organizare vizita muzeu istorie/unitate militară – 300 lei
5. Achizitie materiale curatenie – 200 lei
6. Achizitionare fond carte specialitate – 200 lei
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