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Perioada de desfăşurare: 01.12.2017 – 01.12.2018 

Locul de desfăşurare : Scoala Gimnazială „Constantin Pantiru” Grinties 

Organizator : Scoala Gimnazială „Constantin Pantiru” Grinties 

INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

Titlul proiectului: CENTENAR 2018 SGCPG - „ROMÂNIA MARE – UN VIS ÎMPLINIT” 

Categoria în care se încadrează proiectul: Educativ 

Domeniul în care se încadrează proiectul: istorie, cultură civică. 

 

ARGUMENT 

Primul război mondial a fost pentru români “războiul de reîntregire naţională” şi într-o conjunctură 

favorabilă, o generaţie politică de excepţie, în frunte cu familia regală, a făcut Marea Unire. 

 În 2017, am sărbătorit pe nemţenii ce şi-au adus prinosul de luptă şi de jertfă pe câmpurile de la 

Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, prin multiple acţiuni: de cercetare, de editare, conferinţe şi simpozioane, articole 

şi studii. 

      Urmează ca în 2018 - anul Centenarului Marii Uniri –să sărbătorim cum se cuvine cel mai important 

moment ale existenţei noastre istorice. Vom continua activităţile din 2017. Vom face tot ce ne stă în putinţă 

ca memoria înaintaşilor noştri nemţeni, dar nu numai, să fie cinstită prin activităţi la nivelul şcolii, dar şi a 

comunităţii, restrânse sau  mai largi, cu cât mai multă vizibilitate, prin activităţi care să atragă cât mai mulţi 

copii.            

REZUMATUL PROIECTULUI 

Proiectul își propune să conducă elevii spre conştientizarea valorilor istoriei naţionale şi 

sensibilizarea lor față de istoria locală. Prin acest proiect educaţional îi încurajăm pe elevii noștri în 

activitatea de cercetare-documentare; urmărim să-i educăm în spirit civic și respect pentru valorile culturale 

și spirituale; proiectul, de asemenea, are o componentă de educație democratică, de educație pentru 

drepturile omului; pregăteşte elevii să analizeze surse ale istoriei locale şi naţionale, personalități culturale 

ale comunității locale şi naţionale. 

 Activităţile propuse sunt orientate spre partea practică, interactivă, cu implicarea directă a elevilor 

şi a cadrelor didactice din şcoală, dar nu numai, în activităţi de cercetare, redactare şi editare, activităţi de 

valorificare a excursiilor tematice etc.  

        



  Activitățile propuse vor avea o vizibilitate deosebită, vom facilita şi pentru alte persoane accesul la 

informații din domeniul istoric, democratic, cultural obţinute de noi, dar şi altele de interes general etc. Un 

alt punct important al proiectului propus este punerea în valaore a cercetărilor şi cunoștințelor acumulate de  

participanți prin concurs şi simpozion.  

.  

ACTIVITĂȚILE propuse în cadrul proiectului sunt: 

1. Simpozion şi Concurs extracurricular de creaţie artistică, literară şi istorică al cadrelor didactice şi 

elevilor şi al unor invitaţi de seamă: „Cu sufletul pentru România Mare”  

2. Expoziţia “Centenarul Unirii” la Şcoala Grinţieş şi Primăria Comunei Grinţieş 

3. Aleea de goruni a Marii Uniri de la Şcoala Grinţieş 

4. Excursie de studiu: „Pe urmele delegaţilor de la hotarele Moldovei la Marea Adunare Naţională 

de la Alba Iulia”  

5. Dezvelire placă omagială:  „Eroi grințieșeni pe frontul războiului pentru România Mare” 

 

SCOPUL PROIECTULUI 

Proiectul se concentrează pe conştientizarea importanţei istoriei naţionale de către elevi prin 

valorizarea unuia dintre cele mai mari evenimente din istoria românilor şi sensibilizarea lor față de istoria 

locală. 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI 

• Dezvoltarea competențelor de cercetare, selectarea și valorificarea informațiilor istorice în cadrul 

unor articole şi studii, a unor creaţii artistice etc.; 

• Dezvoltarea colaborării între elevi și profesori; 

• Cultivarea spiritului de echipă; 

• Dezvoltarea abilităţilor de colaborare în cadrul unor acţiuni în acadrul unor obiective istorice în 

cadrul unor excursii tematice; 

• Dezvoltarea abilităților de utilizarea a mijloacelor TIC și multi-media; 

 

GRUP ȚINTĂ: Elevii Şcolii Gimnaziale Grinties   

PARTENERI:  Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

                           Primăria Grinţieş 

                           Muzeul de Istorie şi Etnografie Grinţieş 

                           Casa Corpului Didactic al Județului Neamț 

                           Biblioteca comunală „Constantin Pantiru” 



                           Biblioteca Şcolii Gimnaziale Grinţies 

                            

REZULTATELE PROIECTULUI ŞI IMPACTUL PROIECTULUI:  

 REZULTATE 

o Un simpozion şi un concurs, un volum ale celor mai bune lucrări redactate şi editate; 

o O excursie tematică de studiu la un obiectiv didactic cu participarea a 40 de elevi şi 10 cadre 

didactice; 

o O alee simbolică şi o placă comemorativă; 

o Două expoziţii tematice în locuri de mare vizibilitate pentru comunitate; 

 Impactul asupra şcolii şi a comunităţii 

o Valorificarea aptitudinilor artistice, literare etc.; 

o Implicarea elevilor şi a profesorilor în activități non-formale   

o Stimularea interesului pentru implementarea de proiecte educaționale;  

o Stimularea interesului faţă de promovarea valorilor naţionale; 

o Sensibilizarea elevilor privind valorile autentice româneşti; 

o Autorităţile locale vor fi implicate în proiect; 

o Educarea elevilor în valorificarea cercetărilor prin excursii tematice. 

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;  

 
Activitatea  
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Cadre didactice 
implicate 

Buget 
alocat 

Activitatea 1 
Simpozion şi 
Concurs 
extracurricular 
de creaţie 
artistică, 
literară şi 
istorică „Cu 
sufletul pentru 
România 
Mare”  

    x x  Prof. Loredana Zaharia 
şi prof. Cristina 
Vatamanu 

500 ron. 



 

Activitatea 2 
Expoziţia 
“Centenarul 
Unirii” la 
Şcoala Grinţieş 
şi Primăria 
Comunei 
Grinţieş 
 

  
 

   x x Prof. Dumitrina Erhan 
Înv. Gheorghiu Ana 

400 ron. 

Activitatea 3 
Aleea de 
goruni a Marii 
Uniri de la 
Şcoala Grinţieş 
 

  x     Înv. Alexandru Ilie 
Înv. Mihai Panţiru 

400 ron. 

Activitatea 4 
Excursie de 
studiu: „Pe 
urmele 
delegaţilor de 
la hotarele 
Moldovei la 
Marea 
Adunare 
Naţională de la 
Alba Iulia”  
 

   x  
 

 
 

 Prof. Daniel Dieaconu 2000 ron. 

Activitatea 5 
Dezvelire 
placă 
omagială:  
„Eroi 
grințieșeni pe 
frontul 
războiului 
pentru 
România 
Mare” 
 

      x Prof. Dieaconu Daniel  1200 ron. 

 

Echipa de implementare: 

Coordonator: director, prof. Dieaconu Daniel                       

Membri: prof. Vatamanu Cristina 

                prof. Zaharia Loredana 

                 înv. Alexandru Ilie 

     prof. Dumitrina Erhan 

     înv. Mihai Pantiru 

     înv. Ana Gheorghiu 


