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„ La Alba Iulia-n Cetate 
Decembrie e, și clopot bate 
Iar inimile ard ca para:  
«Noi vrem să ne unim cu țara!» 
Un vis se-nfăptuise și-nalt e 
La Alba Iulia-n Cetate! … 
  
La Alba Iulia-n Cetate 
De-atunci prin ani un clopot bate: 
E fără moarte și ne-adună 
Pe toți cu inima română 
Și mâine ți în veci va bate 
La Alba Iulia-n Cetate! …” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1 DECEMBRIE 2017- 1 DECEMBRIE 2018 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU ALMAȘ”, NEGREȘTI 

 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL  

 

COORDONATORII PROIECTULUI: 
DIRECTOR, PROF.LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ -VĂDUREANU ELENA-LĂMÎIȚA 

                       PROF.DE ISTORIE- LUCHIAN FLORIN 



                       CONSILIER EDUCATIV- PROF.APETREI DANIELA 

                       RESPONSABIL CDI- ÎNV.GUGIU NECULAI  

 

 

 

ARGUMENT 

 
Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român anul triumfului 

idealului naţional, anul încununării victorioase a lungului şir de lupte şi 

sacrificii umane şi materiale pentru făurirea statului naţional unitar.  

Ceea ce la 1600 (prin fapta lui Mihai Viteazul) fusese doar o clipă de vis, 

la 1 Decembrie 1918 devenea  realizarea sublimă a acestui popor. 

  La 1 Decembrie 1918,  Adunarea Naţională de la Alba Iulia, constituită 

din 1228 delegaţi, şi sprijinită de peste 100 000 de persoane adunate la 

eveniment din toate colţurile Ardealului şi Banatului, a adoptat o Rezoluţiune 

care consfinţeşte Unirea tuturor românilor din Transilvania şi întreg Banatul 

(cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre) cu România.    

„ În această zi – scria  Nicolae Iorga – a sosit un ceas pe care-l aşteptam 

de veacuri, pentru care am trăit întreaga noastră viaţă naţională, pentru care 

am muncit şi am scris, am luptat şi am gândit. A sosit ceasul în care cerem şi 

noi lumii dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui, ca robi, 

rodul ostenelilor noastre”.  

Acest proiect are ca scop slăvirea marelui eveniment, conștientizarea 

idealului național, punerea în evidență a tuturor evenimentelor cu caracter 

istoric ce pregătesc cei 100 de ani de la Marea Unire, dar și  descoperirea de 

către elevi a valorilor morale ale poporului: dragoste de ţară, eroism, vitejie, 

bunătate. 

 

 

OBIECTIVUL PROIECTULUI 

CINSTIREA  MARELUI  EVENIMENT – CENTENAR 2018 

           TITLUL PROIECTULUI: „ CENTENAR 2018 – SUFLET DE ROMÂN” 

 

           LOC DE DESFĂŞURARE: Şcoala Gimnazială „ Dumitru Almaș”, Negrești 

- sălile de clasă,  

- CDI, 



- monumentul eroilor, 

- Alba-Iulia, 

- Muzeul de istorie, Piatra-Neamț 

 

         GRUPUL ŢINTĂ:  elevi ai claselor  Pregătitoare -VIII, preşcolarii de la grădinița     

Negrești și Poiana 

          COLABORATORII  PROIECTULUI:  

                                              Primăria NEGREȘTI 

                                              Consiliul Local NEGREȘTI 

                                              Reprezentanţii comunitătii locale ; 

                                                        Veterani de război; 

                                                         Reprezentanţi ai cultelor/ Parohii NEGREȘTI/POIANA; 

                                                         Postul de Poliţie NEGREȘTI; 

     Cadre didactice; 

                                                         Părinţii elevilor. 

 

          OBIECTIVE URMĂRITE: 

 
     - Cunoaşterea  elementelor de istorie, geografie, religie care definesc portretul  

poporului român; 

 

     - Stimularea dorinţei de pătrundere în  spiritualitatea românească; 

 

     - Însușirea și consolidarea  cunoștințelor despre împrejurările care au favorizat  

Marea Unire ;  

 

- Descoperirea unor  lucruri noi despre viața și cultura românilor care au trăit la 

începutul secolului al XX-lea ; 

 

- Conștientizarea importanței jertfei umane și materiale a românilor pentru 

înfăptuirea visului de veacuri : UNIREA ; 

 

- Dezvoltarea sentimentul patriotic ; 

 

- Cinstirea tuturor evenimentelor cu caracter istoric; 

 

- Lecturarea textelor istorice și literare; 

 

- Vizitarea cetății Alba-Iulia; 



 

- Integrarea tuturor elevilor în activitățile derulate. 

 

 

RESURSE:  

 

    UMANE : 

-elevii  Scolii Gimnaziale „ Dumitru Almaș” și preşcolari ai G.P.N. – 

Negrești/Poiana ; 

precum şi: 

                                              Primăria Negrești 

                                              Consiliul Local Negrești 

                                              Reprezentanţii comunitătii locale ; 

                                                        Veterani de război 

                                                         Reprezentanţi ai cultelor/ Parohii – Negrești 

                                                         Postul de Poliţie, Negrești 

     Cadre didactice 

                                                         Părinţii elevilor 

                                                         Sponsori 

   MATERIALE : 

- planşe cu imagini reprezentând UNIREA,  

-planşe cu personalități istorice,  

-steagul Tricolor, Stema Ţării, Harta României, 

-volume cu povestiri istorice,  

-CD-uri cu filme istorice, CD-uri cu muzică patriotică 

-calculator ; 

-costume și decoruri pentru programul artistic; 

-pliante;  

-planșe; 

-acuarele, pensule, creioane colorate, markere; 

-hârtie pentru desen; 

-carton alb și colorat, lipici; 

-camera foto digitală și cameră video; 

- hârtie creponată ; 

-polistiren expandat, ace cu gămalie, cutere; 

-casetofon, casete audio; 

-coli, mape, dosare pentru portofolii. 

 

- PRIN GRIJA PRIMĂRIEI ŞI A C.L.NEGREȘTI, UN NUMĂR DE 20 ELEVI VOR 

PLECA ÎN EXCURSIE LA ALBA-IULIA 



- SE VA REALIZA O PLACĂ DIN MARMURĂ CE VA MARCA EVENIMENTUL 

- SE VOR SĂDI TREI STEJARI. 

DE TIMP : 

-   1 an (1 decembrie 2017 - 1 decembrie 2018 ) 

 

 

METODE, TEHNICI  ŞI PROCEDEE: 

 

Explicaţia, conversaţia, expunerea, problematizarea, Brainstormingul, povestirea, 

munca independentă, exerciţiul, jocul de rol, demonstraţia, lucrul în echipă, 

excursia ş.a. 

 

 

 EVALUAREA PROIECTULUI 

 

-Realizarea unei expozitii cu lucrarile realizate de elevi . 

-Prezentarea  programelor artistice dedicate Centenarului; 

-Portofoliul proiectului ,expoziție cu lucrările copiilor ; 

-Fotografii din timpul activităților ; 

-Expoziție fotografii vechi ; 

-Apariții în presă ; 

-Popularizarea proiectului la cercuri pedagogice, evenimente cultural-artistice, 

revista școlii LOTUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Activitatea 

Locul 

de      

desfașurare 

 

Data 

Cadrul didactic 

responsabil 

1. Popularizarea 

proiectului 

Pliante informative 

Școala 

Negrești 

27.11.2017 Director, consilier 

educativ, profesor de 

istorie 

2. „Marea Unire” - 

referate, poezii, 

desene, machete - 

expoziție de lucrări 

CDI 29.11.2017 Director, consilier 

educative, toate cadrele 

didactice 

3. Noi suntem români! 

– activitate cultural-

artistică 

Laborator 

informatică 

29.11.2017 Director, consilier 

educativ, prof.educație 

muzicală, prof.limba 

română ,învățători, 

educatoare 

4. Hai să dăm mână cu 

mână! 

activitate cultural-

artistică 

CDI 22.01.2018 Director, consilier 

educativ, prof.istorie, 

prof.educație muzicală, 

prof.limba română, 

învățători, educatoare 

5. 27 Martie – Unirea 

Basarabiei  

activitate cultural-

artistică 

CDI 27.03.2018 Director, consilier 

educativ, prof.istorie, 

prof.educație muzicală, 

prof.limba română, 

învățători, educatoare 

6. Victorie!!!- 

Ziua națională a 

victoriei și a 

comemorării eroilor 

Curtea școlii 9 mai 2018 Director, consilier 

educativ, prof. istorie, 

prof. sport 



căzuți pentru 

independența patriei 

Plantare de stejari 

-  

7. Ziua regalității 

Activitate culturală 

-  

CDI 

 

10 mai 

2018 

Consilier educative, 

profesor istorie 

 

8. Ziua Eroilor – 

cinstirea eroilor 

neamului 

Monumentul 

eroilor din 

fața școlii 

17.05.2018 Director, consilier 

educativ, prof. muzică, 

prof. limba română 

9. Armata e cu noi! 

Vizionare filme 

documentare, creare 

postere, vizită în 

Piatra-Neamț 

CDI, 

PIATRA-

NEAMȚ 

25.10.2018 Director, consilier 

educative, învățători, 

diriginți 

10. CENTENAR 2018- 

SUFLET DE 

ROMÂN – activități 

specifice marelui 

eveniment, excursie 

Alba-Iulia 

-  

Școală 

Alba-Iulia 

26.11-

1.12.2018 

Toate cadrele didactice 

 

 

            Director,                                                                      Consilier educativ, 

Prof.Vădureanu Elena-Lămîița                                      Prof. Apetrei Ana-Daniela 

  

 


