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ARGUMENT

Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei
româneşti.România întregită s-a realizat într-un context istoric deosebit, prin trei
momente succesive, pe cale democratică, prin adunări cu caracter reprezentativ:
unirea Basarabiei, a Bucovinei şi a Transilvaniei cu patria mamă.
La o sută de ani de la Marea Unire, societatea românească, pare profund
divizată și lipsită de o serie de valori precum: unitate națională,dreptate socială,
bunăstare comună etc.
Sentimentul identității naționale cu toate că este frecvent vehiculat, este
oarecum estompat de afirmarea în unele medii, a unor concepte precum:autonomie
sau regionalizare. În opinia multor persoane aceste deziderate ar sta la baza
rezolvării multor probleme de natură socio economică din prezent, dar mai ales din
viitor.
Din păcate o parte din mass – media răspândește asemenea idei și concepte,
care susțin asemenea viziuni. Adeseori sunt prezentate conținuturi cu caracter
pseudoistoric sau sunt susținute adevăruri trunchiate puse în contexte diferite și
care dau o falsă imagine a ceea ce a fost cu adevărat evenimentul în sine.
În fața acestor curente de opinie, experţii din domeniul istoriei, științelor
sociale, învățământului, sunt datori să informeze corect pe elevi, dar și pe
beneficiarii indirecți ai învățământului, adică comunitatea locală, despre realitatea
și consecințele evenimentelor petrecute acum un secol.
Acest proiect, prin activitățile propuse, are ca scop educarea elevilor în spiritul
unității naționale și sensibilizarea comunității locale cu privire la menținerea
dezideratului unității naționale în prezent, dar mai ales în viitor.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:
1. Informarea corectă a unui număr de 200 de elevi din clasele I - VIII,
asupra evenimentelor din anul 1918, prin activități specifice: marcarea în plen a
evenimentelor, simpozioane, spectacole, realizarea unui colț documentar.
2. Atragerea unui număr de 100 de părinți și unui număr de 13 consilieri
locali ca participanți la evenimentele realizate cu elevii.
3. Dezvoltarea sentimentului patriotic și de toleranță interetnică la 26 de
elevi prin vizitarea unor locuri istorice din Transilvania multietnică și
multiculturală.
4. Realizarea unui simpozion comun cu participarea a 20 cadre didactice de
la Școala Girov și 20 de profesori din R Moldova, având ca temă ,, Unirea de la
1918, văzută de generația de acum un secol și generația actuală”
5. Desfăşurarea căte unui concurs de desene şi eseuri pentru elevi cu prilejul
,,Unirii de la 24 Ianuarie” şi ,, Unirii de la 1 Decembrie ”.

GRUPUL ȚINTĂ: 200 de elevi ,20 cadre didactice, 100 de părinți și 13 membrii
ai Consiliului local

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Ob.

Activitățile propuse/ descrierea pe
scurt a activității

Perioada
desfășurării

Responsabili

Materiale/Buget

Ianuarie –
februarie
2018

prof.Băețică Liviu,
prof. Ventaniuc
Cezar dir. prof.
Molcăluț Florentina

Toner color 150 lei
Hărtie 2 topuri,
materiale imprimate
100 de lei

,, Unirea cea mică - un prim pas spre
Unirea din 1918”
Concurs de desene şi eseuri

Ianuarie
2018

prof. Ventaniuc
Cezar
prof. Mititelu Viorica
Preot Zaharia Ștefan

,,Basarabia , pământ românesc!
”prezentarea evenimentului istoric în sala
de spectacole , tuturor elevilor școlii și a
unui număr de 30 de părinți
Program artistic:
,, O lacrimă de cântec pentru Basarabia”

27 martie
2018

prof. Băețică Liviu,
bibliotecar Olariu
Constantin
prof. Mititelu Viorica
prof. Bofan Vasile

Dulciuri în valoare de
5 lei / copil, pentru 30
de elevi – 150 lei

,, Stejarul Unirii” - plantarea unui stejar
în curtea grădiniței în prezența unui
număr de 100 de elevi și 20 de părinți
Realizarea unei plăcuţe comemorative

aprilie 2018

dir. prof..Molcăluț
Florentina,
Primar, prof.
Ciubotaru Vasile

Puiet stejar= 20 de lei
Plăcuță comemorativă
150 lei

Ob. 1
Realizarea unui colț documentar
,, Centenarul Unirii ”

Ob.5

50 diplome elevi-60
lei

Indicatori de realizare a
obiectivului propus
Existența materialului
vizual- informativ

Realizarea expoziţiei cu
cel puţin 40 de lucrări
plastice

Ob.1

Ob. 2

-participarea tuturor
elevilor şi cadrelor
didactice;
-participarea acel puţin
30 părinţi;
-prezentarea unor
alocuţiuni de către cel
puţin 10 persoane
abilitate
-plantarea şi îngrijirea
stejarului;
-prezenţa plăcuţei
comemorative;

Ob.1

Ob.2

,,Bucovină, plai cu flori”, comemorarea
evenimentului, în sala de spectacole ,

28
noiembrie,
2018

prof.Ventaniuc Cezar
bibliotecar Olariu
Constantin

,,Cântăm Unirea ”- spectacol de cântece
patriotice prezentat de corul școlii la
biserica din Conțești, în fața a 50 de
localnici

30
noiembrie,
2018

Prof. Ventaniuc
Cezar
Preot Zaharia Ștefan
Mititelu Viorica

1 Decembrie
2018

Dir.prof. Molcăluţ
Florentina
Primar prof.
Ciubotaru Vasile
Echipa de proiect

Iunie – sept.
2018

Prof. Ventaniuc
Cezar
Prof.Mititelu Viorica

Ob.1
,, Centenarul Marii Uniri”- activitate
amplă la Centrul cultural Girov

Ob.3
,, Am fost şi noi la Alba Iulia”
Excursie de trei zile cu 26 de elevi , 2
cadre didactice și 2 părinți în
Transilvania având ca destinație finală
Alba Iulia
Ob.4

Participare simpozion în Republica
Moldova , cu tema : ,, Unirea de la 1918,
văzută de generația de acum un secol și
generația actuală”

iunie- sept.
2018

Ventaniuc Cezar,
Dir. Molcăluț
Florentina

Total buget solicitat

Dulciuri în valoare de
5 lei / copil, la 20 de
elevi – 100 lei

-prezenţa elevilor în
procent de 95%;
-prezenţa tuturor cadrelor
didactice şi a cel puţin 30
părinţi;
- Interpretarea a 10
cântece patriotice;
-Prezenţa a cel puţin 50
de persoane
-nr. de invitaţi speciali:
veterani de război,
istorici, reprezentanţi ai
diferitelor asociaţii
cultural-istorice
-realizarea unui album
foto cu cel puţin 100 de
fotografii;

Transport dus- întors
două microbuze
școlare 1200 lei
Cazare două nopți
pentru 32 persoane
2560 lei, două
demipensiuni a câte 25
de lei la 32 pers= 1600
2000 lei
Revistă cu ISBN
Editare revistă
simpozion 150 lei

8240 lei

