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Şcoala Gimnazială ”Ioan Grigore Teodorescu” Ruseni, în parteneriat cu ISJ Neamţ, 
organizează în perioada iunie - octombrie Concursul judeţean  intitulat “ 1 Decembrie 
1918-Marea Unire,un vis de veacuri împlinit!”, ce se adresează elevilor din ciclu primar 
si gimnazial. 

 
Argument 
           Educaţia patriotică a tinerei generaţii este o latura importanta a educaţiei, mai 
ales in zilele noastre, când valorile morale nu mai au mare importanta in societate.  
           Succesul înregistrat de derularea mai multor proiecte educaţionale în şcoala 
noastră, ne-au determinat sa iniţiem acest proiect. 
           Ziua de 1 Decembrie este o zi de sărbătoare, stabilită în mod oficial pentru a 
marca un eveniment de importanta deosebita din istoria poporului roman.    
  
          De fapt, acesta se doreşte a fi o parte dintr-un proiect de durata care sa cuprindă 
marcarea mai multor evenimente din istoria romanilor. 
Scopul :  
    - dezvoltarea, consolidarea si manifestarea sentimentului patriotic ; 
     - îmbogăţirea cunoştinţelor istorice  ; 
     - înţelegerea faptului că Marea Unire din 1918 a fost şi  este unul dintre momentele 
cele mai importante din istoria poporului nostru;  
     - stimularea expresivităţii si imaginaţiei creatoare prin  desene si  eseuri; 
 
Obiective de referinţă: 
 - sa-şi însuşească (unii dintre elevi) si sa-si consolideze (elevi mai mari) cunoştinţele 
despre împrejurările care au favorizat   crearea României Mari ;  
- sa descopere lucruri noi despre viaţa si cultura romanilor care au trăit la începutul 
secolului al XX-lea ; 

- sa conştientizeze importanta jertfei umane si materiale a romanilor pentru 
înfăptuirea visului de veacuri : UNIREA ; 

-  sa se informeze din diverse surse pentru întocmirea eseurilor ; 
- sa-si dezvolte sentimentul patriotic ; 
- sa conştientizeze ca, prin comportarea lor viitoare, au datoria de a face Romania 

respectata in lume ;  
- sa-si exerseze deprinderile artistice ; 
- sa participe la munca in echipa ; 
- sa-si dezvolte spiritul competitiv ; 
- sa-si petreacă timpul liber in mod plăcut ; 
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- sa-şi consolideze deprinderile de lucru la calculator. 
 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 
Concursul se va desfăşura pe trei secţiuni: 
I. Concurs de eseuri – invatamant gimnazial ; 
II. Concurs de desene – clasele Pregatitoare  – IV; 
III. Simpozion local – “Marea Unire - un vis de veacuri împlinit”- dedicat cadrelor 
didactice. 

        Participanţii vor redacta un studiu sau vor realiza un desen pe tema” 1 Decembrie 
1918-Marea Unire”, abordată pe următoarele subiecte: 

• Anul 1918 in istoria romanilor-context intern si international; 

• Unirea Basarabiei , Bucovinei si Transilvaniei cu Romania; 

• Insemnatatea istorica a Marii Uniri; 

• Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia 

• Elemente de istorie locală. 
 

• Fiecare participant sau echipaj poate participa cu o lucrare care să abordeze 
una din temele propuse sau  cu mai multe lucrări consacrate categoriilor 
concursului. 

• Redactarea lucrării trebuie să respecte următoarele cerinţe: redactarea pe 
format A4,  cu un font Times New Roman, caracter 12, la 1 rând şi ½ , iar titlul 
va fi ales de participant. Studiul va fi însoţit de fişa de participare. 

• Perioada de desfăşurare : lucrările vor fi transmise în perioada 1 iunie – 31 
octombrie 2018, data poştei, în variantă tipărită, prin poştă, pe adresa 
ŞCOALA GIMNAZIALA “IOAN GRIGORE TEODORESCU” SAT RUSENI, COM. 
BORLEŞTI, JUD. NEAMŢ, cu menţiunea “PENTRU CONCURS” sau în format 
electronic la adresa de e-mail: concursistorieruseni@gmail.com   

• Jurizarea va fi făcută de către cadre didactice de specialitate, reprezentanţi ai 
ISJ Neamţ, Complexului Muzeal Judeţean, iar rezultatele finale vor fi 
comunicate pe data de 29 noiembrie 2018. 

• Premierea lucrărilor se va  face in ziua de 29 noiembrie 2018 ora 12 la Scoala 
Gimnaziala “Ioan Grigore Teodorescu” Ruseni.  

• Materialele trimise nu se returnează. 

• Nu se percepe taxa de participare. 

• Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni, diplome de participare , care să 
ilustreze aportul participanţilor la acest concurs. 

• Se va edita o carte cu ISBN cu lucrarile expediate. 
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• Persoana de contact:  

• Prof. Veniamin - Cristinel Constantin – Director Şcoala Gimnaziala “I. Gr. 
Teodorescu’ Ruseni .                                           

                                                                                                                
 
Echipa de proiect : 
 
Coordonatori: 

Prof. Preda Elena – inspector scolar disciplina istorie 

Prof. Pisaltu Sorin  

Prof. Constantin Cristinel 

Colaboratori: 

Prof. Cracana Emilia 

Prof.Pompas Silviu 

Prof.inv.primar - Turcanu Ana 

Prof.inv.primar – Constantin Anisoara  

Prof.inv.primar – Timofte Mihaela 

 
 

Tel.  0233296879 
Fax. 0233296879 

 


