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ARGUMENT

Societatea contemporană se prezintă ca o lume în care contactul civilizaţiilor
facilitează progresul şi estompează specificul culturilor naţionale. Intr-o lume în
continuă transformare a forma o mentalitate rezilientă devine calea pentru a clădi o
existenţă normală. Prin promovarea valorilor şi principiilor democraţiei liberale
omul învaţă să accepte nevoia de identitate a celuilalt. Comunicarea, toleranţa şi
implicarea socială sunt condiţii pentru asigurarea stabilităţii societăţii viitorului.
Valorile culturii naționale devin puncte de referință pentru omul care dorește
să-și înțeleagă identitatea și să accepte nevoia de identitate a celuilalt. Proiectul își
propune promovarea valorilor culturii și civilizației românești prin cultivarea
respectului față de istoria națională.
Cadrele didactice vor promova prin activitățile desfășurate nu numai educația
nonformală, ci și tratarea interdisciplinară a temelor din proiect.
Obiectivul general: promovarea acțiunilor Marii Uniri
Obiective specifice:
A. Privind elevii implicați în proiect
O.1. Promovarea acțiunilor premergătoare realizării Marii Uniri;
O.2. Promovarea personalităţilor din istoria naţională şi locală;
O.3. Familiarizarea elevilor cu diferite aspecte ale civilizației românești;
O.4. Dezvoltarea capacității de dialog, a toleranței și respectului față de valorile
culturale;
O.5. Dezvoltarea unor capacităţi de creaţie literară şi plastică;
O.6. Promovarea valorilor şi principiilor democraţiei liberale.
B. Privind cadrele didactice
O.1. Promovarea educației nonformale și interdisciplinare;
O.2. Crearea unui mediu educațional care să favorizeze accesul la cultură.
C. Privind părinții și ceilalți parteneri educaționali
O.1. Conștientizarea partenerilor educaționali cu privire la rolul pe care îl au în
formarea elevilor din perspectiva relației cu valorile culturii românești;
O.2. Creșterea implicării în activitățile educative promovate la nivelul școlii.

RESURSE
a. Umane
- Directorul unității de învățământ – prof. Bărgăoanu Laura Daniela;
- Responsabilul de proiect – prof. Bejan Ana-Maria;
- Consilierul educativ – prof. Dănculesei Ermina;
- Elevi ai Școlii Gimnaziale, Comuna Gherăești;
- Autorități locale;
- Cadre didactice;
- Părinții elevilor.
b. Materiale
- Fișe de lucru, chestionare, filme tematice, consumabile (hârtie, markere,
flip-chart, toner, creioane)
- Calculator, imprimantă, aparat foto, tablă interactivă, afișe, pliante;
- Spațiul școlar amenajat pentru activități educative: CDI, bibliotecă, laborator
informatică.
c. Financiare: extrabugetare, din fonduri proprii.
BENEFICIARI
a. Direcți: elevii
b. Indirecți: cadre didactice, școala, comunitatea locală.
LOCUL DESFĂȘURĂRII:
- Școala Gimnazială, Comuna Gherăești
- Biblioteca Comunală ”Petru Gherghel” Gherăești
ACTIVITĂȚI PROPUSE:
-

1 Decembrie – Ziua tuturor românilor! –seminar: decembrie 2017;
Uniți în cuget și-n simțiri – concurs creații plastice: ianuarie 2018;
Centenarul Unirii Basarabiei cu România – seminar: martie 2018;
România Mare prin ochi de copil – concurs creații literare: mai 2018;
Unirea tuturor românilor în istoriografie – dezbatere: septembrie 2018;
Centenarul Unirii Bucovinei cu România – seminar: noiembrie 2018;

- Centenarul Unirii Transilvaniei cu România – seminar: decembrie 2018.

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR
Activitatea nr. 1
a. Titlul activităţii : ,, 1 Decembrie – Ziua tuturor românilor’’
b. Data/perioada de desfăşurare : decembrie 2017
c. Locul desfăşurării : Școala Gimnazială, Comuna Gherăești
d. Participanţi: cadre didactice, elevi, părinţi, director, autorități locale.
e. Descrierea activităţii :
- elevii din învățământul gimnazial vor prezenta evenimentele ce au dus la
realizarea Marii Uniri prin realizarea unor afișe și a unor materiale power point;
fiecare clasă din ciclul gimnazial va fi reprezentată de o echipă care va promova un
simbol românesc: port popular, personalitate, monument, etc.
- va fi amenajată o vitrină educațională pentru informarea elevilor sau a persoanelor
interesate cu privire la obiectivele locale sau județene ale proiectului.

Activitatea nr.2
a. Titlul activităţii : ,, Uniți în cuget și-n simțiri’’
b. Data/perioada de desfăşurare : ianuarie 2018
c. Locul desfăşurării : Școala Gimnazială, Comuna Gherăești
d. Participanţi : elevi, cadre didactice
e. Descrierea activităţii:
- Activitatea se desfăşoară sub forma unui concurs de creații plastice, la finalul
acestuia realizându-se o expoziție tematică.
Activitatea nr.3
a. Titlul activităţii : ,, Centenarul Unirii Basarabiei cu România’’
b. Data/perioada de desfăşurare : martie 2018
c. Locul desfăşurării : Școala Gimnazială, Comuna Gherăești
d. Participanţi : elevi, cadre didactice, autorități locale
e. Descrierea activităţii :
- elevii, sub îndrumarea coordonatorului de proiect, vor realiza și prezenta referate
referitoare la principalele evenimente ale unirii Basarabiei cu România; vor fi

vizionate filme documentare cu tema activitații, iar la sfârșitul activității elevii vor
recita poezii tematice;
- vizită la Muzeul de istorie Roman.

Activitatea nr.4
a. Titlul activităţii : ,, România Mare prin ochi de copil’’
b. Data/perioada de desfăşurare : mai 2018
c. Locul desfăşurării : : Școala Gimnazială, Comuna Gherăești
d. Participanţi : elevi, cadre didactice
e. Descrierea activităţii :
- Activitatea se desfăşoară sub forma unui concurs de creații literare, compuneri
și poezii, la finalul acestuia fiind premiate cele mai reușite creații. La finalul
proiectului, creațiile literare ale elevilor alături de cele plastice, vor fi adunate întrun volum ce va fi publicat.

Activitatea nr.5
a. Titlul activităţii : ,, Unirea tuturor românilor în istoriografie’’
b. Data/perioada de desfăşurare : septembrie 2018
c. Locul desfăşurării : Biblioteca Comunală ”Petru Gherghel” Gherăești
d. Participanţi : elevi, părinţi,cadre didactice, autorități locale.
e. Descrierea activităţii :
- vizită la Biblioteca Comunală ”Petru Gherghel” Gherăești, acolo unde dna
bibliotecar Bereșoaie Roxana va prezenta scrieri istoriografice și mărturii referitoare
la momentele Marii Uniri. Activitatea se desfăşoară sub forma unui workshop: se
constituie echipe pentru a studia difertele prezentări ale evenimentelor din 1918.
Activitatea nr.6
a. Titlul activităţii : ,, Centenarul Unirii Bucovinei cu România’’
b. Data/perioada de desfăşurare : noiembrie 2018
c. Locul desfăşurării : Școala Gimnazială, Comuna Gherăești
d. Participanţi : elevi, cadre didactice, autorități locale
e. Descrierea activităţii :
- elevii, sub îndrumarea coordonatorului de proiect, vor realiza și prezenta referate,
afișe, pliante referitoare la principalele evenimente ale unirii Bucovinei cu

România; vor fi vizionate filme documentare cu tema activitații, iar la sfârșitul
activității elevii vor recita poezii tematice.

Activitatea nr.7
a. Titlul activităţii : ,, Centenarul Unirii Transilvaniei cu România’’
b. Data/perioada de desfăşurare : decembrie 2018
c. Locul desfăşurării : Școala Gimnazială, Comuna Gherăești
d. Participanţi : elevi, cadre didactice, părinți, autorități locale
e. Descrierea activităţii :
- elevii, sub îndrumarea coordonatorului de proiect, vor realiza și prezenta referate,
materiale power point, afișe, pliante, ecusoane referitoare la principalele
evenimente ale unirii Transilvaniei cu România; vor fi vizionate filme
documentare cu tema activitații, iar la sfârșitul activității elevii vor recita poezii
tematice.
- se va realiza un volum ce va cuprinde creațiile literare (compuneri și poezii) și
plastice ale elevilor;
- cu sprijinul autorităților locale se va realiza și dezveli o placă memorială a
Centenarului Marii Uniri.
REZULTATELE AŞTEPTATE
a) Evaluare cantitativă :
✓ Numărul de elevi participanţi la proiect;
✓ Numărul de diplome realizate, creații literare și plastice, volum publicat.
b) Evaluare calitativă:
✓ Gradul de implicare a elevilor, părinţilor, autorităților locale şi cadrelor
didactice la proiect;
✓ Gradul de îndeplinire a obiectivelor;

