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Scopul proiectului: 

Pregătirea aniversării a 100 de ani de la luptele eroice de pe frontul din Carpații Orientali și de la 

Marea Unire. 
 

Obiectivele proiectului: 

✓ Cunoașterea de către elevi a momentelor istorice care au pus bazele                                         

statului național unitar român; 

✓ Revitalizarea sentimentului patriotic și educarea elevilor în spiritul valorilor naționale; 

✓ Dezvoltarea  spiritului civic de responsabilitate și cooperare în echipă a educabililor; 

✓ Cunoașterea de către elevi a rolului Reginei Maria în făurirea României Mari și în promovarea 

portului românesc; 

✓ Implicarea voluntarilor-elevi în cunoașterea valorilor istoriei naționale. 
 

Grupul țintă: elevii claselor I-VIII și profesorii Școlii Gimnaziale “Daniela Cuciuc” Piatra-Neamț 

Parteneri implicați: 

✓ Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

✓ Complexul Muzeal Județean Neamț 
 

Locul de desfășurare: Sala de festivități, cabinetul fonic și curtea Școlii Gimnaziale ”Daniela 

Cuciuc” Piatra-Neamț, Muzeul de Etnografie Piatra-Neamț. 
 

Durata activității: 01.12.2017-01.12.2018 
 

Resurse: 

❖ umane (grupul  țintă: elevi, profesori , învățători, muzeograf, informatician) 

❖ materiale (laptop, tablă electronică, video-proiector, stick de memorie sau CD, afiș de 

prezentare, fișe de lucru, referate, lucrări de specialitate privind Marea Unire din 1918) 

❖ informaționale (documente, studii și articole de specialitate, cărți, documentare). 
 

Metode de lucru și strategii de aplicare:  

 problematizarea, demonstrația, prezentarea power- point, dialogul, audiția, comparația 

concomitentă, redactarea și prezentarea unor referate, utilizarea mijloacelor TIC, realizarea 

feed-back-ului.          

                                                            . 

Argument: 

        Ziua de 1 Decembrie 1918 marchează bilanţul luptei românilor pentru întregire statală, care 

vine să încununeze precedentele acţiuni ale fraţilor din Basarabia (9 aprilie 1918) şi Bucovina (15 / 

28 noiembrie 1918). Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma primului 

război mondial şi a ştiut să se afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei 

principiului naţionalităţilor în Europa.  

 Anul 2018 marchează centenarul Marii Uniri, iar noi, românii, trebuie să simţim româneşte şi 

să cunoaştem semnificaţia acestui eveniment. Elevii trebuie învăţaţi că istoria neamului românesc 

este ea însăşi o lecţie de viaţă, voinţă şi iubire! Călăuziţi de aceste fapte, am propus următorul 

proiect şi credem în puterea acestuia de a uni şi a călăuzi spirite. 



                                                                                                                                                                         

Evaluarea   

➢ Expoziţie de colaje ale elevilor pe tema ,,Marea Unire prin ochii copiilor”; 

➢  Portofoliu cu eseuri şi referate întocmite de elevi și cadre didactice; 

➢  Mini-scenete; 

➢  Diplome; 

➢ Premii; 

➢  Albume foto, CD cu imagini surprinse în timpul activităţilor derulate; 

➢ Expoziţie documentară – „100 de ani de la Marea Unire”. 

Buget:  la articolul contabil 20.01.30 s-a prevăzut suma de 200 lei pentru achiziționarea și 

plantarea unui arbore (stejar) în curtea școlii.                     
 

Activități și responsabilități în cadrul proiectului: 

Nr. 

crt 
Denumire activitate Loc de desfășurare Responsabil activitate 

Modalități de 

evaluare 

1 

Realizarea unui afiș pe tema Marii Uniri 

din 1918 și popularizarea proiectului 

Școala Gimnazială “Daniela 

Cuciuc”  

Elevii școlii 

Prof. Doina Dragomirescu 

Director: prof. Ioana 

Iordache 

Director adjunct: prof. 

Daniela Ciobanu 

Afiș 

Album foto 

2 

100 de ani de la Marea Unire” -

realizarea unui loc special amenajat și 

a unei expoziții documentare dedicate 

Centenarului Marii Uniri din 1918 

Școala Gimnazială “Daniela 

Cuciuc”  

Cadrele didactice ale școlii 
Expoziție 

documentară 

Album foto 

3 
Cuvânt introductiv  și semnificația 

sărbătoririi Zilei Naționale 

Sala de festivități a Școlii 

Gimnaziale “Daniela Cuciuc”  

prof. Doina Dragomirescu 

 
Album foto 

4 

Rolul Reginei Maria în făurirea 

României Mari și în promovarea 

portului românesc 

Muzeul de Etnografie din 

Piatra-Neamț 

Muzeograf: Florentina 

Buzenschi  Album foto 

5 

Prezentare PPT despre Formarea 

statului național unitar român în 1918 

și rolul personalităților în acest proces 

istoric 

Cabinet fonic al Școlii 

Gimnaziale “Daniela Cuciuc”  

Elevii claselor a VIII-a 
Prezentare 

ppt 

Album foto 

6 

‟Țara de unde vin‟- moment artistic 

cuprinzând poezii, cântece patriotice, 

dansuri populare pregătite de elevi 

Sala de festivități a Școlii 

Gimnaziale “Daniela Cuciuc”  

prof. Chioacă Daniela 

prof. Iftime Iuliana Album foto 

7 

Expoziție de desene și colaje ale 

elevilor cu tema ,,Marea Unire prin 

ochii copiilor” 

Biblioteca și holurile Școlii 

Gimnaziale “Daniela Cuciuc”  

Prof. Rusu Raluca Desene 

Colaje 

Album foto 

8 
Plantarea unui stejar - ca simbol al 

Marii Uniri în curtea școlii  

Curtea Școlii Gimnaziale 

“Daniela Cuciuc” 

Cadrele didactice ale școlii 
Album foto 

9 

Expoziţie de portrete „Personalităţi 

care au contribuit la făurirea României 

Mari”, 

Biblioteca și holurile Școlii 

Gimnaziale “Daniela Cuciuc”  

Prof. Rusu Raluca 

Album foto 

10 

Concurs de eseuri „Marea Unire în 

literatură” 

Cabinet fonic al Școlii 

Gimnaziale “Daniela Cuciuc” 

Prof. Daniela Chioacă 

Prof. Dragomirescu Doina 

Album foto 

Diplome 

Premii 



                                                                                                                                                                         

11 

Simpozion “Centenarul Marii Uniri” 

pentu cadrele didactice 

Sala de festivități a Școlii 

Gimnaziale “Daniela Cuciuc” 

Cadrele didactice ale școlii Diplome 

Premii  

Album foto 

12 

“Cartea de onoare a Marii Uniri” – 

realizarea unei macro-cărți în care vor 

fi incluse impresiile evenimentului 

Școala Gimnazială “Daniela 

Cuciuc” Piatra-Neamț 

Cadrele didactice ale școlii 

Elevii școlii 

Carte de 

onoare 

CD cu 

imagini 

surprinse în 

timpul 

activităţilor 

derulate. 

 

 

 

Școala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc” Complexul Muzeal Județean Neamț 

Director: prof. Ioana Roxana IORDACHE Manager: Dr. Ciprian Dorin Nicola 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dragomirescu Doina 
Muzeograf 

Florentina Buzenschi 

 

                         

                      

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


