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PROIECT  EDUCAȚIONAL  

“ Impreună pentru România Mare”  

Perioada de desfășurare: 1.12.2017-1.12.2018 

 

“Istoria este cea dintâi carte a unei nații. Într-însa ea își vede trecutul, prezentul 

și viitorul.”  

(N. Bălcescu) 

 

Scopul: - dezvoltarea și consolidarea sentimentului patriotic  

              -înțelegerea faptului istoric: 1 Decembrie 1918 a fost și rămâne pagina 

cea mai sublimă a istoriei românești  

Obiective:  

1. Să cunoască importanța istorică a zilei de 1 Decembrie  

2. Să își îmbogățească cunoștințele istorice  

3. Să lectureze texte care oglindesc marele eveniment al românilor 

4. Să memoreze poezii dedicate zilei naționale 

5. Să învețe cântece patriotice 



6. Să-și stimuleze creativitatea prin transpunerea în desen, pictură, colaje 

sau afișe 

7. Să participe cu dragoste și interes la activitățile propuse  

8. Să conștientizeze valorile poporului român, istoria, portul, simbolurile 

naționale. 

Grup țintă: elevii din ciclul gimnazial  

 

ACTIVITĂȚI   PROPUSE 

Noiembrie- Decembrie  2017  

1. Recital de poezie patriotică dedicată Marii Uniri (clasa aV-a) 

2. Realizarea de ghirlande tricolore: Ce ne place în România  (clasa aVI-a) 

3. Șezătoare: Suntem români cu mic, cu mare…. (clasa a V-a)  

4. Scrisoare pentru România: prezentarea gândurilor pe care le au eleviii cu 

privire la viitorul țării ( clasa aVI-a) 

5. Realizarea unor panouri tematice: 1 Decembrie-ziua națională a 

românilor 

• Simboluri naționale: zi națională, stemă, steag, imn (clasa aVII-a) 

• Cele trei uniri din istoria românilor: 1600, 1859 și 1918 (clasa 

aVIII-a)  

6. Recital de cântece patriotice (clasele V-VIII)  

Ianuarie 2018 

1. Prezentare de referate cu tema: Mica Unire ( clasa a VII-a)  

2. Masă rotundă, 24 Ianuarie 1859, Unirea Principatelor Române sub 

Alexandru Ioan Cuza: dezbateri pe seama PPS-urilor realizate de elevi 

(clasa aVIII-a)  

3. Realizarea unor panouri tematice cu desene și lucrări ale elevilor  (clasa a 

V-a)  

4. Viața și activitatea politică a lui Alexandru Ioan Cuza ( clasa aVI-a)  

5. Hora Unirii- simbol al marelui eveniment (clasele V-VIII) 

 

Mai 2018 

1. Recital de poezii: Să ne cinstim eroii! 



2. Participarea la slujba religioasă dedicată eroilor  

3. Dezbatere pe tema: Eroii- cei fără de care ideea de libertate și unitate 

națională nu puteau  deveni realitate ( clasele V-VIII)  

4. Depunere de coroane la monumentul din faţa şcolii 

 

 

Octombrie 2018  

1. 25 octombrie – ziua armatei române  

2. Concurs: Ne cunoaștem istoria? 

3. Vizită la Muzeul de Istorie din Piatra Neamţ 

 

Noiembrie- Decembrie 2018 

1. Spectacol: 1 Decembrie în inimi și simțiri ( activitate cu eleviii claselor  I-

VIII susținută în parteneriat cu primăria locală la Căminul Cultural) 

2. Șezătoare istorică: Bunici și nepoți împreună pentru România Mare          

( clasele VI-VII) 

3. Centenarul Unirii: expoziție de lucrări diverse ale elevilor (clasele V-

VIII) 

4. Gânduri pentru Marea Unire: masă rotundă ( dezbateri organizate de 

profesorul de istorie cu elevi, părinți, bunici, veterani de război, 

reprezentanți ai primăriei locale) 

5. Realizarea unor pliante cu tema : 100 de ani de la Marea Unire ( realizate 

de elevi și distribuite în comună) 

6. Concurs între clase: Ești român și trebuie să îți cunoști rădăcinile! 

7. Realizarea unui simbol al centenarului în curtea școlii  

8. Alte activități școlare și extrașcolare  

 

LA MULȚI ANI ROMÂNIA!  

 

Profesor istorie,  

Pop-Răzbuc Ancuța  



 


