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 Proiect educațional  

     Centenar 2018 - Neamț  

 

COORDONATORI PROIECT: 

• Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

• Complexul Muzeal Județean Neamț 

• Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț 

DURATA PROIECTULUI: 

• 1 septembrie 2017 – 1 decembrie 2018 

ARGUMENTUL: 

La nivelul tuturor unităților școlare din județ se vor organiza activități pentru marcarea și 

celebrarea Centenarului Marii Uniri.  

Pentru implementarea acestui proiect educațional județean, în Școala Gimnazială Nr. 1, 

comuna Țibucan  se propun următoarele scopuri, obiective și activități: 

❖ SCOPUL PROIECTULUI: 

• dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic; 

• îmbogăţirea cunoştinţelor istorice; 

• cunoașterea faptelor și evenimentelor locale și naționale; 

• stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin compunerea de poezii, eseuri, desene, colaje; 

• stimularea interesului elevilor faţă de studiu şi lectură; 

• cunoasterea şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale; 

❖ OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

▪ dezvoltarea componentei afective şi volitiv-acţionare a personalităţii elevilor, prin diferite 

activități desfăşurate în şcoală şi în afara acesteia; 

▪ cultivarea la elevi a sensibilităţii faţă de valorile morale; 

▪ sensibilizarea elevilor faţă de evenimentele naţionale; 

▪ încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lumea miraculoasă a istoriei; 
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▪ îmbogăţirea orizontului cultural şi spiritual al elevilor; 

▪ antrenarea cadrelor didactice în organizarea activităţilor extracurriculare desfăşurate cu 

participarea elevilor; 

▪ exersarea  deprinderile artistice; 

❖ BENEFICIARI: 

• Elevii ciclului gimnazial și profesorii din Școala Gimnazială Nr. 1, comuna Țibucani, 

împreună cu structurile Școala Gimnazială Nr.2 Davideni și Școala Gimnazială Nr.3 

Țibucani 

• Părinții elevilor din școlile: Școala Gimnazială Nr. 1, comuna Țibucani, împreună cu 

structurile Școala Gimnazială Nr.2 Davideni și Școala Gimnazială Nr.3 Țibucani 

• Instituțiile locale; 

❖ RESURSELE PROIECTULUI: 

➢ Resurse umane: elevi, profesori, părinți 

➢ Resurse materiale: spațiile de învățământ din școală, CDI, CD/DVD, calculator, 

videoproiector, aparat foto, materiale auxiliare; 

❖ ACTIVITAȚILE PROIECTULUI: 

 

Activitățile din cadrul proiectului sunt coordonate la nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 1 

Țibucani de: 

• Prof. Popovici Liviu  Ștefan– director unitate de învățământ; 

• Prof. Neculau Zenovica  – consilier educativ; 

• Prof. Oiaga Luminița – responsabil CDI; 

• Prof. Burghele Marius - Petru – profesor istorie; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială Nr. 1, comuna Țibucani  își propune pentru perioada 1 septembrie 

2017- 1 decembrie 2018 următorul program de activități: 

 

ACTIVITĂȚI LOC DE  

DESFĂȘURARE 

PERIOADA 

1 Decembrie – Ziua Națională a României 

Evenimentul va fi marcat printr-o serie de 

activități cultural-artistice: 

a. Prezentarea importanței evenimentului  

b. Moment artistic – cântece și poezii 

dedicate momentului unirii 

Transilvaniei cu România  

Școala Gimnazială Nr. 1 

Țibucani (CDI) 

 

noiembrie 2017 

Unirea Principatelor Române 

• Marcarea evenimentului prin 

prezentarea de referate ce au ca temă 

importanța Micii Uniri ca etapă în 

realizarea Marii Uniri; 

Școala Gimnazială Nr. 1 

Țibucani (CDI) 

 

ianuarie 2018 

Unirea Basarabiei cu România 

• va fi marcată prin realizarea unui panou 

ce descrie momentele și rolul acestui 

eveniment în realizarea Marii Uniri; 

Școala Gimnazială Nr. 1 

Țibucani (CDI) 

 

martie 2018 

Ziua Eroilor – activitățile dedicate acestei zile 

includ: 

• prezentarea importanței Zilei Eroilor – 

referat; 

• depunerea de coroane la Monumentele 

Eroilor din localitate; 

• plantarea câte unui copac  

Cimitirele din localitate 

Monumentele Eroilor 

Curțile școlilor din 

comuna Țibucani 

mai 2018 



Unirea Bucovinei cu România 

va fi marcată prin prezentarea unui referat 

privitor la importanța evenimentului pentru 

realizarea Marii Uniri; 

Școala Gimnazială Nr. 1 

Țibucani (CDI) 

 

Noiembrie 2018 

Marea Unire - 1918-2018 

• Restaurarea Monumentului Eroilor din 

Țibucani 

• program cultural – artistic; 

Școala Gimnazială Nr. 1 

Țibucani (CDI) 

 

decembrie 2018 
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