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INFORMAȚII DESPRE PROIECT
Titlul proiectului : ”ROMÂNIA MARE – UN VIS ÎMPLINIT”
Categoria în care se încadrează proiectul: Educativ
Domeniul în care se încadrează proiectul: Educația pentru cetățenie democratică
ARGUMENT:
Centenarul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 reprezinta un moment de mare sarbatoare
pentru toti romanii. La 1 Decembrie 2018 se implinesc 100 de ani de la Marea Unire.
Actul Marii Uniri s-a realizat in cadrul unui proces de lunga durata pe masura dezvoltarii
constiintei nationale a romanilor din toate teritoriile romanesti – Moldova, Basarabia,
Bucovina, Muntenia, Transilvania, Banat si Dobrogea.
Conjunctura internaţională creată la sfarsitul primului război mondial a permis poporului
roman să se afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi a principiului
naţionalităţilor în Europa.
1 Decembrie este Ziua Naţională a României, si fiecare roman are datoria morala de a
cinsti memoria eroilor care au luptat in razboiul pentru intregirea nationala si a marilor
personalitati politice care au facut posibila Marea Unire a tuturor romanilor.

- dezvoltarea şi consolidarea si manifestarea sentimentului patriotic ;
- îmbogăţirea cunoştinţelor istorice ;
- intelegerea faptului că Marea Unire din 1918 a fost şi este unul dintre
momentele cele mai importante pentru poporul nostru;
- stimularea expresivităţii prin interpretarea de poezii si cantece si exprimarea
imaginatiei creatoare prin desene, postere si insigne aniversare si eseuri;
SCOPUL :

OBIECTIVE :
- să cunoască importanţa istorică a sarbatoririi Centenarului Marii Uniri.
- să se documenteze la biblioteca scolara, pe internet si mijloace mass-media cu
informatii care oglindesc acest mare eveniment ;
- să memoreze poezii dedicate Marii Uniri, si vitejiei eroilor neamului
- să înveţe cântece specifice;
- să manifeste imaginatia creatoare privind evenimentul aniversat în desene,
eseuri, pictură, postere , in confectionarea de insigne aniversare si stegulete ;
- să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse.

GRUP ȚINTĂ:
- elevii din învățământul primar și gimnazial
- părinți,
- autorități locale
- cadre didactice
LOCUL DE DESFĂȘURARE: Școala Gimnazială ,,Alexandru Podoleanu,,

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 01.12.2017 - 01.12.2018

RESURSE MATERIALE:
- internet;
- cărţi de istorie şi literatură din biblioteca scolara;
- imagini ;
- aparat foto;
- steguleţe/ ecusoane;
- poezii, cântece;
- hărţi;
-demicarton, stampile pt insigne aniversare, lipici, ace de siguranta,etc.
- videoproiector
RESURSE UMANE:
- elevi
- părinți
- profesori
- comunitatea locală
SURSE DE FINANTARE : buget alocat, sponsorizari
FACTORI IMPLICATI :
- scoala
- comunitarea locala
REZULTATE ASTEPTATE
- implicarea activa a elevilor si profesorilor in procesul de initiere si derulare a
proiectului ;
- manifestarea sentimentului de dragoste de tara si a simtamintelor patriotice
de catre participantii directi si indirecti ;

MODALITATI DE MONITORIZARE SI EVALUARE :
- expozitie de postere și stegulete ;
- imagini surprinse în timpul derulării activitătilor
- diseminarea în presa locală;

PRODUSE ALE PROIECTULUI :
- ecusoane aniversare ;
- stegulete ;
- Expozitie de desene ;
- postere
- pliante
- eseuri

MODALITATI DE REALIZARE :
- recital de poezie si cântece
- întîlnire cu invitati
- concurs de eseuri si de cultură generală
- excursii

IMPACTUL PROIECTULUI :
- se dorește consolidarea colaborării dintre comunitatea locală si
scoală ;
- se doreste a fi unul pozitiv pentru toti factorii implicati in prezentul proiect.

PROGRAM DE ACTIVITĂȚI

Nr. Activitate
crt
.

1.

Pregătirea
activităților,
stabilirea planului de desfășurare
a evenimentelor cu ocazia
Sărbătorii Centenarului Marii
Uniri.

Loc de
desfăşurare

Sala de clasă

Sala de clasă

2.

Confecționarea de stegulețe,
ecusoane si pliante
pentru
marcarea evenimentelor.

3.

Expoziție de postere si Holul Scolii
fotografii document ,, Marea Gimnaziale
Unire’’ realizata de elevii
claselor
din
învățământul
gimnazial.

4

MARCAREA
FESTIVA A
ZILEI
NATIONALE
A
ROMANIEI
SI Căminul
DESCHIDEREA ANULUI IN Cultural
CARE
SARBATORIM

Perioada

Nov.
2017

1dec2017-1
dec 2018

Ian.2018Dec.2018

Cadre didactice
implicate

Resurse
financiare

0
Director Pricope
Monica, prof. Carp
Claudia consilier
educativ, profesor de
istorie Cobuz Daniela
Bulai Ilenuța, Zavate
0
Mioara, Surdu
Mihaela, Baciu
Marieta, Bursuc Eliza,
Chelariu Ilie,
Vaideanu Ana
Profesoriide educatie 200lei
Plastica, Vinca Daniel
istorie,Cobuz Daniela,
geografie,Pricope
Monica,
Timofte
Bogdan
0

1 Dec. 2017

Pricope Monica, Carp
Claudia, Cobuz
Daniela, Chelariu Ilie,
Vaideanu Ana,
Bursuc Eliza, Donoiu
Monica, Baciu

CENTENARUL MARII UNIRI.
Primirea
distribuirea
aniversare.

Marieta, Roibu
Liliana

invitaților
si
de
stegulețe

Recital de poezie si interpretare
de cântece patriotice si istorice
dedicate marelui eveniment de la
1 Decembrie.

5.

6.

7

8.

Activitate
cultural
artistica Căminul
dedicata Zilei de 24 ianuarie
Cultural

Concurs de eseuri si întrebări pe
tema Unirii de la Mihai Viteazul
si Alexandru Ioan Cuza la 1
Decembrie 1918.

Sala de clasa

0
Ianuarie
2018

Cobuz Daniela Carp
Claudia,
Roibu
Liliana, Bulai Larisa,

Martie 2018 Nistor
Iuliana, 200 lei
Pricope
Monica,
Cobuz
Daniela,
Mircea Ana, Carp
Claudia

Podoleni,
Iasi, Alba
Excursii organizate in capitalele Iulia,
Unirii- Alba Iulia, Bucuresti si Bucuresti
Iasi

Aprilie-iulie Panaite Anca, Mircea
Ana, Nistor Maria
2018
Iuliana, Adumitroaie
Ana, Macovei Ioan,

3000 lei

Festivitate organizata cu ocazia
plantarii unui stejar in semn de
omagiere a Centenarului Unirii
si a jertfei eroilor locali cazuti in
timpul
Razboiului
de
Reantregire Nationala.

Scoala,

Septembrie

100 lei

Caminul
cultural

2018

Pricope Monica, Carp
Claudia, Cobuz
Daniela, Teacu Elena,
Papuc Mariana,
Adumitroaie Ana,
Timofte Bogdan

9.

Intalnire festiva intre cadrele
didactice active si cadrele
didactice pensionare cu ocazia
Zilei Educatiei.

Scoala,
Caminul
Cultural

Octombrie
2018

Toate cadrele
didactice

1000 lei

1 Dec. 2018

Cadre didactice,
200 lei
consilier educativ,
director, Pricope
Monica, Carp
Claudia, Chelariu Ilie,
Cobuz Daniela, Surdu
Mihaela, Vaideanu
Ana, Bulai Ilenuta,

Vizitarea Expozitiei de postere si
prezentarea unui eseu de catre
elevul care a obtinut locul I la
Concursul se eseuri.
10.

Serbare
dedicata
implinirii
Centenarului Marii Uniri.
- recital de cantece
si poezii
patriotice
- dansuri populare
- expozitie de
desene imagini
si documente
din anul 1918

Caminul
Cultural

11.

Surprinderea
momentelor
importante ale activitatilor cu
ajutorul camerelor foto si
transmiterea lor prin postarea
aestora pe site-ul scolii.

Sala de clasa

Responsabil cu
imaginea scolii
1 Dec 2017- Zavate Mioara
1 Dec 2018

