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MOTTO:  

,,Ţara nu se serveşte cu declaraţii de dragoste, ci cu muncă cinstită şi, la nevoie, cu jertfă.” 

                                                                               Mihail Sadoveanu 

 

 

                            
                 

 

 

 

A. INFORMATII DESPRE APLICANT 

NUMELE UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT APLICANTE: Şcoala Gimnaziala ,,Gheorghe 

Săvinescu”, comuna Crăcăoani 

ADRESA: com Crăcăoani, jud Neamț, tel. 0233246008/ fax: 0233246249, 

scoala_cracaoani@yahoo.com 

web:http://www.scoala-cracaoani.ro 

MANAGER PROIECT: prof Dionisie Savin 

ECHIPA DE PROIECT: prof. Luminita Nastasa, prof. Ciprian Bors, prof. Raclariu Adina, 

prof. Luminita Savin, prof. Elena Chihaia, prof. Marina Ciucanu, prof. Claudiu Hantar, prof. 

Dana Ivan, înv. Elena Avadanei, înv. Mihaela Andrisoaia, inv. Lucica Stacescu, preot Cosmin 

Gavriloaia, jurist Florin Ursache,                            

 

B. INFORMATII DESPRE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI: ,,UNIREA- UN IDEAL, UN CREZ, O VOINȚĂ” 

CATEGORIA în care se încadrează proiectul: cultural – artistic (istorie, literatură, religie, 

arte) 

 

C. REZUMATUL PROIECTULUI 

          Proiectul a fost conceput în vederea desfășurării unor eficiente acțiuni de stimulare a 

interesului elevilor pentru cunoașterea evenimentelor istorice din preajma Marii Uniri din 

1918. De asemenea insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al 

poporului nostru,  pentru realizările istorice şi culturale, pentru limba română, pentru păstrarea 
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obiceiurilor și tradițiilor strămoșești, precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest 

popor de la începuturile sale şi până azi, sunt doar câteva din subiectele pe care le abordăm  

cu ocazia acestui proiect. Grupul țintă si partenerii implicați arată importanta acordată acestui 

eveniment.  

 

D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

ARGUMENT: 

Ziua Națională a României, aniversată în data de 1 Decembrie,  este moment de 

readucere în memoria colectivă a luptei de veacuri a românilor pentru unitatea si integritatea 

națională. 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.  

1 Decembrie este ziua tuturor românilor. 

Desăvârşirea unităţii naţionale este  fapta istorică a 

întregii naţiuni române. Ființa noastră este încărcată de 

sacrificiul depus de strămoșii noștri. Suntem datori țării în care ne-am născut și este timpul să 

învățăm să o prețuim la adevărata ei valoare.  

 

SCOPUL:    promovarea evenimentelor legate de desăvârşirea unităţii naţional-statale; 

formarea în rândul elevilor a sentimentului de apreciere, respectare și promovare a valorilor 

autentice, românești, prin ansamblul activităților educativ-formative, complementare 

procesului de învățământ. 

 

OBIECTIVE :    

- cunoașterea importanţei istorice a zilelor de 27 martie, 15 noiembrie si 1 Decembrie; 

- dezvoltarea competențelor de cercetare, selectare, interpretare și valorificare a informațiilor 

istorice cu privire la desfăşurarea evenimentelor din anul Marii Uniri – 1918. ; 

- stimularea interesului elevilor față de studiu şi lectură; 

- localizarea în timp şi spaţiu a evenimentele istorice; 

- îmbogăţirea orizontului cultural şi spiritual al elevilor prin participarea la diferite activitati 

cu conținut șiințific (simpozioane, lansare de carte) 

- manifestarea imaginației creatoare privind evenimentul aniversat în desene, pictură, postere, 

in confectionarea de insigne aniversare  si stegulete  ; 

- participarea la realizarea unor spectacole artistice 

- participarea în cadrul excursiilor organizate la diferite obiective istorice si culturale 

- realizarea unui schimb de experiență între școli și alte instituții de cultură prin promovarea 

bunelor practici în educație; 

- dezvoltarea abilităților de utilizarea a mijloacelor TIC și multi-media 

- organizarea unor puncte de informare si documentare cu tema Marea Unire de la 1918 

- sensibilizarea elevilor către compasiune, înțelegere, unitate, toleranță, ajutor reciproc 
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- dezvoltarea capacității comunicative prin relaționarea cu personalități culturale 

contemporane 

 

GRUP ȚINTĂ:  

-beneficiari direcţi: elevii din învăţământul prescolar/primar/gimnazial si cadrele didactice 

-beneficiari indirecţi: părinti, membri ai comunitatii locale.  

                                           

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A PROIECTULUI: noiembrie 2017- decembrie 2018  

 

LOCUL DE DESFĂȘURARE:  Scoala Gimnaziala ,,Gheorghe Săvinescu” Crăcăoani 

 

RESURSELE PROIECTULUI 

Resurse umane: elevii şcolilor implicate; cadrele didactice implicate;  invitaţi;  Preoți, 

colaboratori; reprezentanti ai administratiei publice si ai unor instituții educative, părinţi. 

Resurse materiale: cărţi; mape; imagini; hârtie; invitaţii; texte literare; stilouri; dosare;  

fotografii; laptop/PC; videoproiector; imprimantă; copiator; recuzite diverse pentru jocurile de 

rol/spectacole artistice, aparat foto;  instrumente muzicale, imagini/fotografii, steguleţe, 

diplome 

Resurse informaţionale: Internet; bibliotecile şcolare; 

Discipline implicate in proiect: Istorie, Limbă si comunicare, Educaţie muzicală, Educaţie 

plastică/ educație tehnologică, Religie 

 

PARTENERI : Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Primăria comunei Crăcăoani, Cultul 

Eroilor Cracaoani, Biblioteca ,,Calinic Argeșanu”, Parohiile ortodoxe din comună, membri ai 

comunității locale, invitati speciali, parinți ai elevilor, participanți din alte instituții educative 

 

SURSE DE FINANTARE : autofinantare, Primaria Crăcăoani, agenți economici 
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DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR: 

 

 

Activitatea  

 

 

XI 

 

 

XII 

 

 

I 

 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

 

IX 

X 

 

 

X

I 

 

 

X

II 

 

 

Responsabili

Cadre 

didactice  

Resurse 

financ 

Buget 

alocat 

Activitatea 1 

 Celebrarea  Zilei naționale a 

României, prin activități  

specifice- 28 noiembrie 2017.   

-Program  artistic  al  elevilor  

claselor  I-VIII, de la Școala 

gimnazială Gheorghe  Săvinescu, 

Crăcăoani și structura Magazia. 

-Prezentarea  importantei  zilei  

de  1 Decembrie  de către 

profesorii  de Istorie din școală. 

-Expoziție  de  panouri, colaje, 

imagini, desene, simboluri  

dedicate centenarului și zilei 

naționale. 

-Recompensarea  celor  mai  

originale  colaje, desene sau 

panouri cu diplome. 

-Promovare proiect 

Hora  Unirii- participanți  toti 

elevii si cadrele didactice din 

școală. 

X         Savin D 

Nastasa L 

Bors Ciprian 

Savin L 

Avadanei E 

Ciucanu M 

Chihaia E 

Raclariu A 

Stacescu L 

AndrisoaiaM 

Ivan Dana 

Gavriloaia C 

Ursache Fl. 

 

100 

ron. 

Activitatea 2 

1 Decembrie- Depunerea unei 

coroane  de  flori  la  monumentul  

eroilor  din comuna Crăcăoani, 

aflat în incinta  primăriei. Slujbă  

religioasă  dedicată eroilor 

nemului. Participanți elevi, cadre 

didactice, reprezentanti ai 

Primăriei, preoți, cetățeni din 

comuna. 

 X  

 

     

 

X Savin D 

Nastasa L 

Bors Ciprian 

Savin L 

Avadanei E 

Stacescu L 

Ivan Dana 

Ursache Fl. 

 

100 

ron. 

Activitatea 3 

Simpozion: „MICA UNIRE”- 24 

Ianuarie 2018 

Sceneta cu conținut istoric 

Spectacol artistic 

Ornarea claselor cu simbolurile 

  X   

 

    Savin D 

Nastasa L 

Bors Ciprian 

Savin L 

Ciucanu M 

Chihaia E 

 

1000 

ron. 
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nationale 

Participanți elevi, cadre didactice, 

reprezentanti ai Primăriei, preoți, 

cetățeni din comuna, invitati 

speciali 

Raclariu A 

Stacescu L 

AndrisoaiaM 

Ivan Dana 

Gavriloaia C 

Activitatea 4 

Concurs „Știu  istorie!”, elevii 

clasei a VIII-a (Unirea 

Basarabiei- Unirea Bucovinei) 

Evocarea evenimentului în 

picturǎ, realizarea unei expoziţii 

   X    X  Savin D 

Nastasa L 

Bors Ciprian 

Savin L 

Avadanei E 

Ciucanu M 

Stacescu L 

AndrisoaiaM 

Gavriloaia C 

Hantar Cl 

 

200 

ron. 

Activitatea 5 

Istoria  locală, detalii  ale  anului  

1918 trăite  de  localnici  din 

comuna  Crăcăoani  si  povestite  

de urmasii  acestora. Relatări  ale  

unor  veterani  de  război  despre  

importanta Unirii neamului  

românesc; Spectacol artistic; 

Colocviu- referate elevi- Locație-

Minimuzeul ;;Camera bunicii”- 

Magazia. 

    X     Savin D 

Nastasa L 

Bors Ciprian 

Raclariu A 

Avadanei E 

 

100 ron 

Activitatea 6 

Amenajarea   în școala  a unui  

spatiu care să cuprinda  colaje, 

expoziții, desene  ale  elevilor, 

dedicate  Centenarului. 

Plantarea  unui  arbore  ca  simbol  

al  centenarului  Marii  Uniri, în   

curtea  Școlii Gimnaziale  

Gheorghe  Săvinescu, Crăcăoani.  

Concurs de cultura generala - 

,,România, te iubesc!” 

Vor  participa  elevii  si cadrele  

didactice, reprezentanti ai 

primariei Cracaoani   

    X     Savin D 

Nastasa L 

Savin L 

Avadanei E 

Stacescu L 

Ivan Dana 

 

100 ron 

Activitatea 7 

Marcarea  zilei  de  9 și  10  mai  

prin  activități  specifice. 

Prezentări  ale  elevilor  privind  

     X    Savin D 

Nastasa L 

Bors Ciprian 

Savin L 

10000 

ron 
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rolul  României  la  nivel 

european și  importanța  

regalității  în contextul  Unirii. 

Omagierea  eroilor  nemului  prin 

infrumusetarea  spatiului  destinat  

cinstirii acestora, aflat  în 

localitate si realizarea unei Troițe 

de catre primăria Cracaoani. 

Lansare de carte 

Activitate la Bibliteca ,,Calinic 

Argesanu” 

Spectacol artistic 

Colaboratori: Primaria  și  

Consiliul  Local  al  comunei  

Crăcăoani 

Avadanei E 

Ciucanu M 

Chihaia E 

Raclariu A 

Stacescu L 

AndrisoaiaM 

Ivan Dana 

Gavriloaia C 

Ursache Fl. 

Andrisoaia T 

Activitatea 8 

Excursie de studiu la Iasi, Alba 

Iulia, Marasesti- iunie septembrie 

2018  

     X    Savin D 

Chihaia E 

Raclariu A 

Savin L 

 

5000 

ron. 

Activitatea 9 

Îmbogățirea cu  elemente  noi  a  

colecției  tradiționale  din Camera  

bunicii , din cadrul structurii 

Magazia. 

Simpozion- Personalitățile  care 

au  facilitat  realizarea  Marii  

Uniri (activ. în  cadrul  comisiei  

Om și societate, din cadrul  Școlii 

Gheorghe  Săvinescu, Crăcăoani) 

Confectionarea de insigne 

aniversare si stegulete pentru 

marcarea evenimentului  

Expozitie de postere ,, Marea 

Unire’’ 

Prezentarea unui numar omagial 

in revista scolii 

Participanti elevii, cadrele  

didactice, localnici  și  părinți, 

primarul  comunei și  

reprezentanți ai  Consiliului  

Local.  

       X  Savin D 

Nastasa L 

Savin L 

Avadanei E 

Ciucanu M 

Chihaia E 

Raclariu A 

Ivan Dana 

Hantar Cl 

 1000 

ron. 

Activitatea 10 

Program  artistic  dedicat  zilei  

naționale  și  împlinirii  a  100  de  

        X Savin D 

Nastasa L 

Bors Ciprian 

300 ron 
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ani  de  la  marea  Unire  a  

României.  

Te Deum 

Depunere de coroane 

Diseminare proiect 

Participanti elevii, cadrele  

didactice, preoți, localnici  și  

părinți, primarul  comunei și  

reprezentanți ai  Consiliului  

Local. 

Savin L 

Avadanei E 

Ciucanu M 

Chihaia E 

Raclariu A 

Stacescu L 

AndrisoaiaM 

Ivan Dana 

Gavriloaia C 

Ursache 

Fl.Hantar Cl 

 

 
REZULTATELE PROIECTULUI ŞI IMPACTUL SCONTAT:  

Asigurarea participării active  în vederea obţinerii performanţelor;  

Realizarea de portofolii educative, materiale promotionale; 

Realizarea a trei expoziţii; 

Realizarea unei excursie 

Realizarea unor programe artistice 

Realizarea a doua concursuri pe teme istorice 

Imbogatirea cu diferite exponate a minimuzeului  ,,Odaia bunicii” 

Realizarea a doua simpozioane si lansare de carte 

Realizarea unui numar omagial in revista scolii 

Refacerea monumentului eroilor din localitate, plantarea unui arbore si ridicarea unei troite de 

catre Primaria Cracaoani 

Integrarea resurselor rezultate în activităţile ulterioare;  

Implicarea activa a  elevilor  in procesul de initiere si derulare a proiectului ; 

Manifestarea sentimentului de dragoste de tara  si a simtamintelor patriotice  de catre 

participantii directi si indirecti. 

 

 

IMPACTUL ASUPRA ELEVILOR: 

Sensibilizarea elevilor privind valorile autentice româneşti; 

Stimularea interesului faţă de promovarea valorilor naţionale; 

Conştientizarea faptului că identitatea naţională este un dar sacru, că aparţinem gliei 

strămoşeşti; 

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; 
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Realizarea materialului suport pentru expoziţii şi panouri omagiale;  

Lansare de carte in cadrul a doua simpozioane 

Creşterea prestigiului şcolii. 

 

 

IMPACTUL AȘTEPTAT: 

Stimularea interesului elevilor pentru cunoașterea istoriei României; 

Stimularea interesului pentru implementarea de proiecte educaționale;  

Implicarea elevilor în activități non-formale  și conștientizarea faptul ca istoria României  ne 

reprezintă şi trebuie cunoscută şi înțeleasă. 

Prin informațiile noi obținute şi prin intermediul mijloacelor de promovare elevii vor afla 

despre faptul că Centenarul Marii Uniri constituie o componentă de educație democratică şi 

de dezvoltare a sentimentelor de mândrie patriotică.  

 

EVALUARE  

Indicatori calitativi: 

Calitatea activităţilor realizate ca produs de echipă;  

Dezvoltarea comunicării între partenerii educaţionali direcţi şi indirecţi;  

Implicarea echilibrată a tuturor membrilor echipei în realizarea sarcinilor ce le revin; 

 

MODALITATI DE MONITORIZARE /EVALUARE  SI DISEMINARE: 

Echipa de lucru va realiza procese verbale, un album foto şi un jurnal cu descrierea 

activităţilor desfăşurate. Se va urmări ca elevii implicaţi să-şi împărtăsească liber părerile şi 

impresiile personale asupra temelor propuse la fiecare etapă a derulării proiectului. 

Diseminarea se va realiza prin intermediul site-ului scolii www.scoala-cracaoani.ro cat si in 

presa judeteana si pe retelele de socializare. De asemenea se va realiza un numar omagial al 

revistei scolii. Participantii vor fi evidentiati prin oferirea unor diplôme omagiale. 

 

  

                                  

http://www.scoala-cracaoani.ro/

