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ARGUMENT 
 
        La 1 decembrie 2018 se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, moment astral şi 
unic în istoria naţiunii române, cu implicaţii majore în devenirea românească a ultimului 
secol.  
          Marea Unire din 1918 a fost și va rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei 
românești. Măreţia sa stă în faptul că desăvârșirea unităţii naţionale nu este opera nici a 
unui om politic, nici a unui guvern, nici a unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni 
române, realizată într-un elan râvnit cu putere, din străfundurile conștiinţei unităţii 
neamului, un elan controlat de fruntașii politici, pentru a-i călăuzi cu inteligenţă politică 
remarcabilă spre ţelul dorit. Nu o victorie militară a stat la temelia României Mari, ci actul 
de voinţă al naţiunii române de a-i da armătura teritorial-instituţională care este statul 
naţional. 
 

       SCOP 
 

Implicarea elevilor în activități care să le dezvolte cunoștințele în domeniul istoriei și 
al artelor, spiritul artistic, orizontul cultural,capacitățile de comunicare și de implicare în 
evenimente culturale . 
 

       OBIECTIVE 
 

✓ Crearea unui context prin care elevii să prezinte, în mod divers şi original, un 
produs al preocupărilor lor științifice și creatoare, Epoca Marii Uniri reprezentând 
o sursă de inspirație națională, culturală şi emoţională, iar pentru profesori ocazia 
unui schimb de experiență 

✓ Proiectarea unei educații transcurriculare care să aibă în centru respectul, 
înțelegerea și valorizarea semnificației Marii Uniri; 

✓ Descoperirea și valorizarea elementelor culturale locale și naționale;  
✓ Stimularea performanţei şcolare prin dezvoltarea competențelor - cheie la elevii 

participanţi şi posibilitatea de a valorifica, în activitatea de la clasă, modalităţile de 
expresie specifice diferitelor domenii: istoria, desenul, educaţia tehnologică, 
reprezentarea grafică, literatură etc.  

✓ Dezvoltarea capacității de relaționare cu adulții (alții decât membrii familiei sau 
corpul profesoral) 

✓ Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în activitățile prevăzute în proiect 
✓ Valorificarea creativității elevilor 
✓ Promovarea unor atitudini civice prin implicarea elevilor în organizarea 

evenimentelor culturale; 
✓ Realizarea de lucrări plastice fixe în diverse tehnici artistice, poziționate atât în 

interiorul școlii cât și în exteriorul acesteia 
✓ Dezvoltarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi; 



✓ Sensibilizarea opiniei publice faţă de proiectele realizate de elevi; 
✓ Promovarea celorlalte proiecte ale școlii care au teme din istorie (CucuteniArt, Evul 

Mediu Recompus). 
 

             
         
 

GRUP  ŢINTĂ 
 

✓ Elevi din învățământul primar (I-IV) și gimnazial (V-VIII)  
✓ Cadre didactice din diverse arii curriculare 

 
SCOALA COORDONATOARE 

 
➢ Şcoala Gimnazială  “Elena Cuza”, Piatra-Neamţ. 

 

PROFESORI COORDONATORI 
 
 

➢ Prof. Doina Bârleanu – Școala Gimnazială “Elena Cuza”, Piatra-Neamţ. 
➢ Prof. Adriana Mancaș - Școala Gimnazială “Elena Cuza”, Piatra-Neamţ 
➢ Prof. Nicoleta Lămâița Hasna - Școala Gimnazială “Elena Cuza”, Piatra-Neamţ 
➢ Consilier educativ înv. Armene Nicoleta - Școala Gimnazială “Elena Cuza”, Piatra-

Neamţ 
➢ Director prof. dr. Dumitru Letos - Școala Gimnazială “Elena Cuza”, Piatra-Neamţ 
➢ Director-adjunct prof. Antonovici Ioana - Școala Gimnazială “Elena Cuza”, Piatra-

Neamţ 
 
 

 

 
PARTENERI 
 

• Școala Gimnazială “Elena Cuza”, Piatra-Neamţ. 
• Inspectoratul Școlar Județean, Neamț 
• Complexul Muzeal Judeţean Neamţ 
 
 

 

 



COLABORATORI 
 

• Prof. Doina Bârleanu – Școala Gimnazială „Elena Cuza” , Piatra Neamț 
• Prof. Adriana Mancaș – Școala Gimnazială „Elena Cuza” , Piatra Neamț 
• Prof. Nicoleta Lămâița Hasna - Școala Gimnazială “Elena Cuza”, Piatra-Neamţ 
• Prof. Dr. Dumitru Letos - Școala Gimnazială „Elena Cuza” , Piatra Neamț 
• Prof. Ioana Nicoleta Antonovici - Școala Gimnazială „Elena Cuza” , Piatra Neamț 
• Inspector școlar Istorie – Prof. Elena Preda, Inspectoratul Județean Neamt 
• Muzeograf Lucian Uţă - Complexul Muzeal Judeţean Neamţ 
• Cercetător științific dr. Mihaela – Cristina Verzea - Complexul Muzeal Judeţean 

Neamţ 
• Cadre didactice din învățământul primar (I-IV) și gimnazial (V-VIII) 
• Bibliotecar Darie Liliana 
• Părinți/bunici dornici să participe alături de elevi la activitățile din proiect 

 

 

DURATA PROIECTULUI 
01.11.2017 – 20.12.2018 

 
EVALUARE SI DISEMINARE 
 

Evaluarea proiectului se va face în funcţie de numărul elevilor implicaţi în proiect, 
gradul de implicare în activităţile propuse, precum şi publicarea de articole în revistele 
şcolare și în presă; 
       Diseminarea informaţiilor legate de proiect se va materializa în realizarea de afişe, 
pliante, fotografii, desene și expunerea materialelor realizate.  
 

 
 

ACTIVITĂŢI PROPUSE 
 
    Activităţile vor include: 
 

➢ Amenajarea unor spații special destinate memoriei identitare a poporului român, 
istoriei locale, materialelor de promovare a evenimentelor dedicate Centenarului 
Marii Unirii.  ->100 lei 

➢ Crearea unui Simbol al Centenarului în curtea școlii. ->500 lei 
➢ “Hai să dăm mână cu mână” (concurs de desene, machete, compuneri, poezii) – 

coord. înv. Mihai Mădălina cls. a III-a A. ->30 lei 
➢ Proiectul “Unirea prin ochi de copil” (PPT, concursuri de desene, teatru școlar cu 

tematică adecvată, întâlnire cu un muzeograf) - coord. înv. Bârsan Lucia, cls. a I-
a B. 



➢ 1 Decembrie 2018 – activitate literar – artistică, coord. înv. Armene Nicoleta, cls.a 
III-a B. 

➢ 24 Ianuarie – Mica Unire – activitate literar – artistică, coord. înv. Armene Nicoleta, 
cls.a III-a B. 

➢ “Traiască Romania dodoloață!” – miniproiecte cu înfăptuirea Unirii, coord. înv. 
Onofrei Ana-Maria, cls. a II-a A. ->20 lei 

➢ “Portul românesc” – decupare, asamblare, lipire, coord. înv. Onofrei Ana-Maria, 
cls. a II-a A. ->20 lei 

➢ Desene despre Unire, păpuși tradiționale confecționate, planșe A3 reprezentative, 
lucrate în grup – cls. a III-a C. ->50 lei 

➢ Românași și Româncuțe – Păpuși pe linguri de lemn, coord. înv.  Șteoboranu 
Ioana, cls. pregătitoare C. -50 lei 

➢ Machetă – Țăranul român – Costume populare, coord. înv.  Șteoboranu Ioana, cls. 
pregatitoare C. 

➢ România-i țara mea – Legenda tricolorului, coord. înv.  Șteoboranu Ioana, cls. 
pregatitoare C. 

➢ “Sunt mândru că sunt român!” – expoziție de desene. 
➢ “Pe-al nostru steag e scris UNIRE!” - cântece și poezii patriotice (24 ianuarie). 
➢ Plantarea a 10 stejari la monumentul eroilor, coord. prof. Dumitriu Silviu. 
➢ “Unire-n cuget și-n simțiri” – montaj literar dramatic, coord. înv. Parascanu 

Valentina, cls. a I-a A. 
➢ Prezentare port popular din Bucovina - costume de peste 80-100 de ani, inv. Rusu 

Emilia  
➢ “În interferențe culturale” Bucovina și Zona Regatului, Suceava, Neamț, înv. Rusu 

Emilia 
➢ Scenete cu elevi din clasele a VI-a A si B si din cls. a V-a A, coord, prof. Sava 

Anca. 
➢ Gastronomie în culorile tricolorului - 100 de brioșe, coord. prof. Cămăruț Nicoleta, 

cls.a VII-a C. ->100 lei 
➢ Sfântul Andrei – Sarbatoare națională a românilor – Apostolul românilor, coord. 

prof. Vatră Raluca. cls. A VIII-a C. 
➢ ”Personalități din trecutul românesc” – M. Eminescu, Ștefan cel Mare, Alexandru 

Ioan Cuza, etc. Secvențe – montaje literare – artistice, coord. înv. Grigore Ioan, 
cls. A II-a C. 

➢ Excursii la monumentele Unirii de la Mărășești și Alba Iulia, coord. prof. Doina 
Bârleanu și prof. Mancaș Adriana, cls. a V-a C. ->6000 lei 

➢ Centenarul în versuri – concurs de poezii (creatii ale elevilor), Întâlnire cu istoria – 
activitate realizată împreună cu un muzeograf, Expoziție cu desene tematice, 
coord. înv. Anghelina Manuela, cls. a IV-a A. 

➢ Scenetă pe tema Unirii Principatelor; Participare la manifestarea dedicată zilei de 
1 Decembrie, coord. prof. Toncu Tuca, cls. a VI-a A. 

➢ Cântec “Hora Unirii”, “Hora Prieteniei” – desen, decupare, lipire, Pictură “Copii din 
țara întreagă, coord. prof. Popa Dumitrița, cls. a I-a C. ->20 lei 

➢ “Cartea noastră” – proiect de creație incluzând teme istorice, coord. prof. Chele 
Margareta, cls. a IV-a B 

➢ Concurs de creație literară, coord. prof. Sârghie Marilena, cls. a V-a B 



➢ Lip Dub – Voltaj - Din toată inima ->200 lei 
➢ “O sută de minute la muzeu”, coord. prof. Ioana Antonovici, cls. a V-a A >60 lei 
➢ Prezentări PPT și expoziții de desene, a VI-a B, a VI-aC a VIII-a A, coord. prof. 

Alexandrina Rafailă, Andreea Basaliga, Oana Mihailă 
➢ Întocmirea și multiplicarea proiectului ->50 lei 
➢ Unirea oglindită în literatura română  - lecturarea unor fragmente literare, expozitie 

de carte – bibliotecar Darie Liliana 
 
 

Buget total activități: 7150 lei 
 

              
 
 

     CONTRACT DE PARTENERIAT 
 
                  Părţile contractului: 

• Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Piatra-Neamţ 
• Complexul Muzeal Judeţean Neamţ 
• Inspectoratul  Școlar   Judeţean Neamț 
 

 

COORDONATORUL PARTENERIATULUI  
➢ Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Piatra-Neamţ, cu sediul în Piatra-Neamţ, 

Bulevardul Decebal, nr. 72-74, reprezentată de prof. Doina Bârleanu, prof. Adriana 
Mancaș, consilier educativ înv. Armene Nicoleta, prof. Nicoleta Lămâița Hasna, 
director prof. dr. Dumitru Letos și director-adjunct prof. Antonovici Ioana. 

 
        
       PARTENERI: 

• Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Piatra-Neamţ, cu sediul în Piatra-Neamţ, 
Bulevardul Decebal, nr. 72-74, reprezentată prin director, prof. dr. Dumitru Letos, 
prof. Nicoleta Lămâița Hasna, prof. Doina Bârleanu, prof. Adriana Mancaș și 
consilier educativ înv. Armene Nicoleta. 

• Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Str. Mihai Eminescu, nr.10, Piatra Neamț, 
reprezentat de directorul complexului, dr. Dorin-Ciprian Nicola, director adjunct dr. 
Mihaela-Cristina Verzea şi muzeograf Lucian Uță 

• Inspectoratul Scolar Judetean Neamț, Str. Lt. Draghescu, nr.4A, Piatra Neamț, 
reprezentat de inspector general scolar, prof. Viorel Stan  și inspector istorie, prof. 
Elena Preda. 

 
 

      OBIECTIVUL CONTRACTULUI DE PARTENERIAT: 
 



Dezvoltarea raporturilor interumane şi a activităţilor dintre  instituţii cu interese 
comune. 
        Iniţiatorii vor folosi parteneriatul pentru derularea proiectului educaţional „Centenarul 
Marii Uniri”. 

 Instituţiile partenere vor proceda la organizarea activităţilor prevăzute în proiect, 
activităţi ce le revin pentru a fi organizate. 

 
       OBLIGATIILE INSTITUTIILOR AFLATE ÎN PARTENERIAT 
 
     - Derularea activităţilor prevăzute în proiectul educaţional “Centenarul Marii Uniri” ; 

     - Mediatizarea activităţilor şi a rezultatelor proiectelor. 
• Durata parteneriatului este de:  1 an 
• Prezentul contract de parteneriat s-a încheiat în trei exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte. 

 
 
 
 

 
 
 
 


