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ARGUMENT 

Reforma învăţămîntului presupune o nouă abordare a conţinuturilor, o nouă regândire a procesului 
instructiv-educativ. Totul dobândeşte valoare prin intervenţia creatoare a cadrelor didactice care au în 
centrul atenţiei elevii şi acţiunea acestora de a-şi construi cunoştiinţele şi competenţele proprii prin 
participarea activă la activităţile şcolare. 
 
SCOPUL  PROIECTULUI:   

➢ Cunoaşterea semnificaţiei zilelor de 1 Decembrie 1918, 24 Ianuarie 1859, 27 Martie 1918, 9 Mai 
1877, 28 Noiembrie 1918, 

➢ Consecinţele actelor  istorice  înfăptuite atunci,  asupra poporului român. 
➢ Pregătirea elevilor ca buni cetăţeni într-o lume mai bună 
➢ Permanetizarea legăturilor dintre partenerii actului educaţional (cadre didactice-elevi) 

 
OBIECTIVELE  PROIECTULUI:  

➢ cunoaşterea semnificaţiei  acestor zile; 

➢ tratarea zilelor din punct de vedere istoric, artistic, literar, contemporan. 

➢ valorificarea potenţialului creativ al copiilor 

➢ -să redescopere şi să cultive sentimentul patriotic; 

➢ -să stimuleze interesul elevilor faţă de studiu şi lectură; 

➢ -să dezvolte capacităţile cognitive, să stabilească analogii, corelări şi sistematizări între 

evenimentele menţionate; 

➢ -să formuleze opinii referitoare la implicările sociale majore ale problemei în societatea 

contemporană europeană. 

 
GRUPUL ŢINTĂ: 

➢ Elevii claselor  V - VIII  din cadrul Scolii Gimnaziale, Com. Oniceni și a Școlii Gimnaziale Solca  
jud. Neamț 

 
LOCUL DESFĂŞURĂRII:  

➢ sala de clasă  
➢ bibliotecă.- sala de lectură 
➢ curtea scolii 
➢ Muzeul de Istorie Roman 
 

PERIOADA:  
➢ noiembrie 2017 –decembrie 2018 

 
ECHIPA DE PROIECT:  
             Director: Prof Vintu Dan 
            Consilier educativ Inv. Petrache Iulia Petronela 

➢ Prof de istorie: Ilinca Viorel 
➢ Prof de ed. plastica : Loghin Gabriela 
➢ Prof. lb. romana : Aanei Alina, Petrea Gabriela 
➢ Prof. religie : Preot Andrei Gabriel Adrian 
➢ Prof ed. muzicala : Bustan Corneliu 
➢ Ed. Andronic Liliana 



 
Parteneri: Primăria Comunei Oniceni, Biblioteca com.Oniceni, Biserica - Parohiile Oniceni, 

Pietrosu, Valea Enei, Consiliul părinților. 

 
 
PRODUSE  FINALE: 

➢  Expoziţie de colaje ale elevilor pe tema”Unirea, Românii au făcut-o!” 
➢  Portofoliu cu eseuri şi referate întocmite de elevi; 
➢  Mini-scenete; 
➢  Diplome; 
➢  Desene 
➢ CD cu imagini surprinse în timpul activităţilor derulate. 
➢ Expoziţie documentară – „159 de ani de la Unirea Principatelor  Române” și „ Centenarul 

Marii Uniri 1918-2018” 
➢ Realizarea unui simbol al centenarului in curtea scolii 

 
 
 
ACTIVITATEA SE VA DESFĂŞURA  ÎN MAI MULTE ETAPE:  
 
 

Nr. Perioada Ora  Activitatea  Mod de realizare/ Locul de 

desfăşurare 

Buget 

previzionat 

lei 

1 29.XI.2017 

1 XII 2017 

13-15 Marea Unire Prezentare de 

referate 

- Prezentări ppt 

-Expoziție cu 

desene 

-Poezii ,Cântece 

CDI 0 

2 24.I.2018 13-15 Mica Unire-

Unirea 

Principatelor 

Romane 

-Prezentare de 

referate 

- Prezentări ppt, 

scenete 

Biblioteca 

com. 

Oniceni 

0 

3 27.III.2018 15-16 Unirea 

Basarabiei cu 

Romania 

Prezentări ppt Bibliotecă 100 



4 9 V 2018 8-14 9 Mai Tripla 

sarbătoare pentru 

români 

Prezentare de 

referate, 

Vizită la Muzeul 

de Istorie 

Muzeul de 

Istorie 

 

200 

5 

 

 

 

17 V 2018 12 Ziua Eroilor Prezentarea 

semnificatiei Zilei 

Eroilor 

Monumentul 

din centrul 

comunei 

 

0 

 

6 

 

28 XI.2018 

 

8-14 

 

Unirea Bucovinei 

cu Romania 

 

Produse realizate 

de elevi  

CDI 

 

 

0 

 

7 

 

 

1 XII 2018 

 

12 

 

100 România-

Sărbătorim 

împreună 

 

Prezentari de 

referate 

- Prezentări ppt 

-Expoziție cu 

desene 

-Poezii ,Cântece 

Dezvelirea Placii 

comemorative 

dedicat Marii Uniri 

 

Curtea 

Școlii 

 

 

500 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prezentarea evenimentelor:  
 

1 Decembrie 1918 
 

În anul 1918 s-a înfăptuit Marea Unire! 
"...Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei 

stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici 
unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din 
străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu 
inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit. [...]” 

Marea Unire nu a fost rezultatul participãrii României la război. Nici partizani Antantei, nici cei ai 
Puterilor Centrale nu au avut în vedere revoluția din Rusia și destrãmarea monarhiei austro-ungare. 
Raționamentul lor s-a înscris formulei tradiționale a raportului de putere interstate: victoria Antantei ne va 
da Bucovina, Transilvania și Banatul, victoria Puterilor Centrale ne va da Basarabia; o biruințã o excludea 
pe cealaltã, astfel că nimeni nu vedea cum ar fi cu putințã ca toate aceste provincii sã intre aproape 
simultan în frontierele Vechiului Regat. [...] 

Nu o victorie militarã a stat la temelia României Mari, ci actul de voință al națiunii române de a-și 
da armătura teritorial-instituționalã care este statul național.[...] 

O necesitate istoricã – națiunea trebuie sã trãiascã într-un stat național - s-a dovedit mai puternicã 
decât orice guvern sau partid, culpabil de egoisme sau incompetențã, și, punând în mițcare națiunea, i-a 
dat acea forțã uriașã ca peste toate adversitãțile sã dea viațã aspirației sale: statul național."  
 

 
 
 

 

27 martie 1918 
 

Basarabia, prima provincie care s-a reîntregit în hotarele româneşti. Unirea a survenit pe 

fondul dezmembrării Imperiului Rus, odată cu proclamarea principiului autodeterminării, până la 

despărţirea de imperiul multinaţional în care provincia româneasca a fost înglobata forţat in 

1812.            

 La 27 martie 1918, Sfatul tãrii, care cuprindea reprezentanţi ai tuturor naţionalităţilor, a 

votat în favoarea Unirii Republicii Democratice Moldoveneşti (Basarabiei) cu România, după 

cum urmează: din cei 135 de deputaţi prezenţi, 86 au votat în favoarea Unirii, 3 au votat 

împotrivă, iar 36 s-au abţinut, 13 deputaţi fiind absenţi. Citirea rezultatului a fost însoţită de 

aplauze furtunoase şi strigăte entuziaste „Trăiască Unirea cu România!” Despre acest eveniment, 

Anton Mărgărit spunea că „fãrã dorinþa, energia și voința basarabenilor, aceastã unire ar fi fost 

imposibilã”. 

 

 



28 noiembrie 1918 

Acesta este al doilea mare moment din procesul de reîntregire națională a statului unitar 

român.           

 Congresul General al Bucovinei adopta în unanimitate în urmã cu 100 de ani moțiunea 

privind unirea necondiționatã a Bucovinei cu Regatul României.    

 În dimineața zilei de 28 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei avea să adopte 

în Sala de Marmură a Palatului Metropolitan din Cernăuți „Unirea necondiţionată şi pentru vecie 

a Bucovinei, în vechile ei hotare, până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu Regatul României”. 

Decizia a citită de Iancu Cavaler de Flondor (1865-1924), preşedintele Congresului Bucovinean, 

în prezenţa celor șase membri ai Consiliului Naţional Polon, ai celor șapte membri ai Consiliului 

Naţional german şi ai celor 13 primari reprezentativi ai comunelor ucrainene (13 primari). 

 
 
 
 
 
 
 

24 Ianuarie 1859 
 

 

La  5 ianuarie, la Iaşi, Alexandru Ioan Cuza este ales domn al Moldovei. La 24 ianuarie1859, 
la Bucureşti, tot el este ales domn al Munteniei. 
Astfel, românii, deşi nu au călcat dorinţa marilor puteri de a avea două ţări cu doi domnitori, două 

conduceri, două parlamente, profitând de absenţa precizării ca aceşti domnitori trebuie să fie persoane 
diferite, au ales deliberat şi calculat pe unul şi acelaşi domnitor, Alexandru Ioan Cuza, care va efectua, de 
fapt, unirea efectivă a Principatelor Române.  

Unirea Ţării Româneşti cu Moldova,înfăptuită la 24 ianuarie 1859,reprezintă actul politic care stă la 
baza României moderne şi a formării naţiunii române.Imprejurările istorice nu au permis unirea simultană a 
celor trei ţări române-Moldova, Transilvania, Ţara Românească.Statul naţional român s-a format treptat, 
începând cu Unirea din 1859 şi încheindu-se în 1918,când lupta de eliberare naţională a poporului român 
va fi încununată de victorie. 

 

 

 

 

http://www.infoprut.ro/2011/de-la-cernauti-la-chernovtsy-si-czernowitz-foto.html

