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ARGUMENT
In fiecare an scolar apropierea zilei de 1 Decembrie prilejuieste deschiderea unei
palete largi de evenimente culturale desfasurate in scolile noastre. Ziua de 1 Decembrie 1918
marcheaza bilantul luptei romanilor pentru intregire statala , care vine sa incununeze
precedentele actiuni ale fratilor nostri din Basarabia ( 9 aprilie 1918 ) si Bucovina (15 \ 28
noiembrie 1918).Poporul roman a valorificat conjuctura internationala creata in urma
primului razboi mondial si a stiut sa afirme in contextul miscarii de eliberare a popoarelor si
al victoriei principiului nationalitatilor in Europa . 1 Decembrie este Ziua Nationala a
Romaniei . Si noi , romanii trebuie sa simtim romaneste si sa cunoastem semnificatia acestui
eveniment . Micii scolari trebuie invatati ca istoria neamului romanesc este ea insasi o lectie
de viata , vointa si iubire ! Calauziti de aceste fapte am propus urmatorul proiect si credem in
puterea acestuia de a uni si a calauzi spirite. Cel mai mare si mai fericit moment din istoria
noastra s-a desfasurat la 1 Decembrie 1918. Unirea tuturor romanilor intr-un singur stat a fost
rezultatul firesc al luptei de secole , dusa de poporul roman.
Pregatita de fapta lui Mihai Viteazul de la 1600 , de’’ Unirea cea mica ‚’’ din 1859 si
de lupta eroica din anii 1916 – 1918 ‚’’Unirea cea Mare’’ s-a infaptuit la 1 Decembrie 1918 . S-a
implinit visarea cea mare si de totdeauna a romanilor ; Unirea Romaniei intr-o singura tara
mare cu hotare minunat de rotunde si intinse pana acolo unde oamenii vorbesc aceeasi limba
,limba romana.
Unirea a fost salutata de nationalitatile ; sasi , maghiari , secui , pentru ei , ca si pentru
romani viitorul insemna ,, a trai unul langa altul in pace’’.
Dorim ca in modul in care abordam tema ”1 Decembrie ”, ziua nationala a Romaniei
, sa- i determinam pe copii sa inteleaga semnificatia acestei zile importante , prin povestiri
istorice si activitati interesante , sa trezim copiilor sentimente de mandrie si pretuire a istoriei
neamului romanesc sa descopere valori morale ale poporului ; dragoste de tara , eroism ,
vitejie , bunatate.

SCOP :
•
Cunoasterea insemnatatii zilei de 1 Decembrie 1918 si ale consecintelor actelor istorice
infaptuite atunci asupra poporului roman ;

OBIECTIVE :
• Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în activităţile prevăzute în proiect
• Stimularea interesului pentru studiul istoriei

Cultivarea la elevi a sensibilitatii fata de valorile morale
Incurajarea si stimularea interesului elevilor pentru lumea miraculoasa a istoriei
Inbogatirea orizontului cultural si spiritual al elevilor
Sensibilizarea elevilor fata de evenimentele nationale
GRUP TINTA ; elevii claselor V – VIII de la scolile partenere

PROGRAMUL DE ACTIVITATI CUPRINS IN INTERVALUL
1 SEPTEMBRIE 2017-1 DECEMBRIE 2018
NR
CRT

ACTIVITATI

1.

1 DECEMBRIE
ZIUA NATIONALA A
ROMANIEI
-Invatarea cantecelor si poeziilor patriotice
-lecturarea unor povestiri cu caracter istoric
-Sarbatorirea festiva a Zilei Nationale a Sala Festiva
Romaniei
-Semnificatia zilei; discurs
-Prezentari PPT

2.

3.

4.

LOCUL
DESFASURARE

DE

24 IANUARIE MICA UNIRE
-Prezentarea semnificatiei istorice a zilei de 24
IANUARIE
-Recitarea unor poezii
-Cantece patriotice
-Expozitie de carte
Sala Festiva
-Concurs tematic
-Prezentari PPT
-Expozitie de desene
SA OCROTIM NATURA
-amenajarea unui spatiu verde in incinta scolii Curtea scolii
-plantare de arbori (stejar sau molid)
In cinstea sarbatoririi CENTENARULUI
UNIRII
ZIUA EROILOR
-activitati la MONUMENTUL EROILOR
-discurs –semnificatia zilei
MONUMENTUL
-depunere de coroane in memoria celor cazuti EROILOR din localitate
in lupta

PERIOADA

20.11-28.11 2017

22.01 -26.01 2018

26.03–30.03
2018

01.05 -30.05 2018

-recitare de poezii
-cantece patriotice

5.

VIZITAREA EXPOZITIEI MUZEULUI DE
ISTORIE PIATRA NEAMT
-TEMACENTENARUL UNIRII
-desfasurarea unor lucrari de documentare in
cadrul muzeului , la scoala si individual
-organizarea unor ateliere de creatie pentru MUZEUL DE ISTORIE
elevii implicati in proiect
PIATRA NEAMT
26.03 -30.03 2018
- redactarea povestii fiecarei lucrari
-ROMANIA PITOREASCA realizarea unei
expozitii cu lucrarile elevilor.

INIŢIATORUL PROIECTULUI:
• Complexul Muzeal Judeţean Neamţ

PARTENERI:
• Şcoala Gimnazială GHEORGHE NICOLAU ROMANI
• Şcoala Gimnazială COMUNA TUPILATI

ECHIPA DE PROIECT :
• Dr. Mihaela – Cristina Verzea , Complexul Muzeal Judetul Neamt
• Prof. Mihaela Aldea , Scoala Gimnaziala GHEORGHE NICOLAU ROMANI
• Prof.Topoliceanu Mirela , Scoala Gimnaziala GHEORGHE NICOLAU ROMANI
• Prof. Badita Elena Irina , Scoala Gimnaziala GHEORGHE NICOLAU ROMANI
• Prof. Chelariu Irina Marina , Scoala Gimnaziala GHEORGHE NICOLAU ROMANI
• Prof .Cozma Marina , Scoala Gimnaziala GHEORGHE NICOLAU ROMANI
• Prof. Diaconescu Aura ,Scoala Gimnaziala COMUNA TUPILATI
• Prof.Mihai Marina Violeta, Scoala Gimnaziala COMUNA TUPILATI

DURATA PROIECTULUI :
Septembrie 2017 – Decembrie 2018

EVALUARE ŞI DISEMINARE :
• Prin numărul elevilor şi al cadrelor didactice care participă la proiect
• Prin gradul de implicare în activităţile propuse
• Prin publicarea de articole în revistele şcolare şi în presa locală
• Prin realizarea de afişe, pliante, fotografii, CD-uri, filme, desene, expoziţii cu materialele
realizate.

Contract de parteneriat
1. Părţile contractului
1.1.a.COMPLEXUL MUZEAL JUDEŢEAN NEAMŢ
1.1.b.ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE NICOLAU ROMANI
1.1.c. ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TUPILATI
1.2. Iniţiatorul parteneriatului: COMPLEXUL MUZEAL JUDEŢEAN NEAMŢ, cu sediul în Piatra
Neamţ, Str. Mihai Eminescu nr. 10, reprezentat prin director, dr. Iulian GHERCĂ şi șef secție dr. MihaelaCristina Verzea
1.3 Partenerii iniţiatorului:
1 .ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE NICOLAU ROMANI , cu sediul in comuna
ROMANI , reprenzentata prin director , prof. Mihaela Aldea si prof . Topoliceanu Mirela
2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ

COMUNA TUPILATI , cu sediul in

comuna TUPILATI ,

reprezentata prin director prof. Diaconescu Aura si prof . Topoliceanu Mirela
3. Obiectivul contractului de parteneriat
Dezvoltarea raporturilor interumane şi a acţiunilor dintre unităţi de învăţământ şi instituţii
furnizoare de educaţie cu interese comune
2.1. Iniţiatorul va folosi parteneriatul pentru derularea proiectului educaţional

2.2. Instituţiile partenere vor proceda la organizarea activităţilor prevăzute în calendarul
proiectului.

4. Obligaţiile instituţiilor aflate în parteneriat:
- Respectarea calendarului activităţilor prevăzute în proiect
- Asigurarea resurselor umane, materiale şi tehnice necesare desfăşurării activităţilor propuse
- Mediatizarea activităţilor şi a rezultatelor proiectului.
5. Durata parteneriatului este de: 1 an.
6. Prezentul contract de parteneriat s-a încheiat în trei exemplare.

INIŢIATOR

PARTENER

PARTENER

COMPLEXUL MUZEAL JUDEŢEAN
NEAMŢ

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII
GHEORGHE NICOLAU
ROMANI

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII
COMUNA TUPILATI

Str. Mihai Eminescu nr. 10
tel/fax: 0233218108;
e-mail:
muzeupn@yahoo.com

Nr._____________/__________

Șef secție,
Dr. Mihaela Cristina VERZEA

Tel/fax 0233/768954
e-mail
scoalaromani@yahoo.com

Tel/fax 0233/782046
e-mail
scoala_tupilati@yahoo.com

Nr._____________/__________

Nr._____________/__________

Director, prof. Mihaela Aldea

Director,prof.Diaconescu Aura

Profesor, Topoliceanu Mirela

Profesor ,Topoliceanu Mirela

