
 

        

 

PROIECT EDUCAŢIONAL 

CENTENARUL UNIRII -100 DE TREPTE CĂTRE ROMÂNIA DE AZI! 

Prof. înv.preşc. Gabriela Feşnic 

Şcoala Gimnazială Ceanu Mare 

 

1. 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. Ziua Națională a României, 

aniversată în data de 1 Decembrie, este moment de readucere în memoria colectivă 

a luptei de veacuri a românilor pentru unitatea si integritatea națională. 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.1 Decembrie este ziua tuturor românilor.  

Acest proiect are ca scop cinstirea 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. 

2. Scop: promovarea evenimentelor legate de desăvârşirea unităţii naţional-statale; 

formarea în rândul elevilor a sentimentului de apreciere, respectare și promovare a 

valorilor autentice, românești, prin ansamblul activităților educativ-formative, 

complementare procesului de învățământ. 

3. Obiective: 

- 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 Mare 

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. 

4. Competențe: 

- dezvoltarea competențelor de cercetare, selectare, interpretare și valorificare a 

informațiilor istorice cu privire la desfăşurarea evenimentelor din anul Marii Uniri – 

1918; 

- stimularea interesului elevilor față de studiu şi lectură; 

- localizarea în timp şi spaţiu a evenimentelor istorice; 

- îmbogăţirea orizontului cultural şi spiritual al elevilor prin participarea la diferite 

activităţi cu conținut șiințific; 

- manifestarea imaginației creatoare privind evenimentul aniversat în desene, 

pictură, postere, în confecţionarea de insigne aniversare şi steguleţe ; 

- participarea la realizarea unor spectacole artistice; 

- participarea în cadrul excursiilor organizate la diferite obiective istorice si culturale; 

- realizarea unui schimb de experiență între școli și alte instituții de cultură prin 

promovarea bunelor practici în educație; 

- dezvoltarea abilităților de utilizarea a mijloacelor TIC și multi-media; 

- organizarea unor puncte de informare si documentare cu tema Marea Unire de la 

1918; 

- sensibilizarea elevilor către compasiune, înțelegere, unitate, toleranță, ajutor 

reciproc; 

- dezvoltarea capacității comunicative prin relaționarea cu personalități culturale 

contemporane 



5. Parteneri: Primăria comunei Ceanu Mare, Parohia Ortodoxă Ceanu Mare, Muzeul 

Satului Ceanu Mare, Biblioteca Comunală Ceanu Mare, Muzeul "Prima Școală 

Română 1879" Câmpia Turzii, Asociaţia ,,PRO ASSISTO” Câmpia Turzii, părinţii 

elevilor şi preşcolarilor 

6. Grup-țintă: Elevii şi preşcolarii Grădiniţei şi Şcolii Gimnaziale Ceanu Mare 

7. Beneficiari: 

-beneficiari direcţi: elevii din învăţământul preșcolar/primar/gimnazial și cadrele 

didactice 

-beneficiari indirecţi: părinti, membri ai comunității locale. 

8. Durata: martie-decembrie 2018 

9. Activități propuse: 

Nr.crt Denumirea 

proiectului/activităţi 

Loc de desfăşurare/ 

Instituţii partenere 

Data /perioada de 

implementare 

1,  Filmul istoric românesc – Să 

ne cunoaştem eroii   

Înfăptuirea Marii Uniri-

activitate practică, expoziţie 

de hărţi şi fotografii 

CDI Ceanu Mare 

 

Grădiniţa cu Program 

Normal Ceanu Mare 

Luna martie, 2018 

2.  Să învăţăm istoria neamului 

prin muzee- vizită la muzeu 

 

Unirea prin poezie 

Muzeul "Prima Școală 

Română 1879" Câmpia 

Turzii 

CDI Ceanu Mare 

Luna aprilie, 2018 

3.  Slavă eroilor neamului- 

spectacol cultural-artictic la 

Monumentul Eroilor din 

localitate 

Biserica Ortodoxă 

Ceanu Mare 

CDI Ceanu Mare 

Luna mai, 2018 

4.  Românii şi România în 

cântecul popular –vizită la 

Muzeul satului Ceanu Mare 

Muzeul satului Ceanu 

Mare 

Biblioteca comunei  

Luna iunie, 2018 



 

10. Resurse: 

Resurse umane: preşcolarii şi elevii, cadrele didactice implicate, invitaţi, preoți, 

colaboratori, reprezentanţi ai administraţiei publice şi ai unor instituții educative, 

părinţi. 

Resurse materiale: cărţi; mape; imagini; hârtie; invitaţii; texte literare; stilouri; 

dosare;fotografii; laptop/PC; videoproiector; imprimantă; copiator; recuzite diverse 

pentru jocurile de rol/spectacole artistice, aparat foto; instrumente muzicale, 

imagini/fotografii, steguleţe, diplome 

Resurse informaţionale: Internet; bibliotecile şcolare; 

Discipline implicate în proiect: Istorie, Geografie, Limbă si comunicare, Educaţie 

muzicală, Educaţie plastică/ educație tehnologică, Religie, Educaţie fizică şi sport 

11. Rezultate:  

Asigurarea participării active în vederea obţinerii performanţelor; Realizarea de 

portofolii educative, materiale promoţionale; Realizarea unor expoziţii; Realizarea 

unei excursii; Realizarea unor programe artistice; Realizarea a doua concursuri pe 

teme istorice; Integrarea resurselor rezultate în activităţile ulterioare; 

Ceanu Mare 

CDI Ceanu Mare 

5. Împreună la Alba Iulia-

excursie tematică 

Oraşul Alba Iulia Luna iunie, 2018 

6. Istoria reprezentată  în 

pictură- atelier de creaţie 

Asociaţia ,,PRO 

ASSISTO” 

CDI Ceanu Mare 

Luna septembrie, 

2018 

7. Eroismul neamului românesc  

reflectat în literatură- vizită la 

Biblioteca comunală 

Biblioteca comunei 

Ceanu Mare  

CDI Ceanu Mare 

Luna octombrie, 

2018 

8. România în lume prin sport-

mari figuri  ale sportului 

românesc-vizionare ppt 

CDI Ceanu Mare Luna noiembrie, 

2018 

9. România te iubesc!-

spectacol literar-artistic 

CDI Ceanu Mare Luna decembrie, 

2018 



Implicarea activa a elevilor in procesul de initiere si derulare a proiectului ; 

12. Sustenabilitate: Produsele şi informaţiile obţinute în urma desfăşurării fiecărei 

activităţi pot constitui teme viitoare în cadrul comisiilor metodice, realizarea unei 

reviste, participarea la simpozioane cu tema Unirii etc. 

13. Evaluare proiect: Indicatori calitativi: Calitatea activităţilor realizate ca produs de 

echipă; Dezvoltarea comunicării între partenerii educaţionali direcţi şi indirecţi; 

Implicarea echilibrată a tuturor membrilor echipei în realizarea sarcinilor ce le revin. 

14. Diseminare: 

Echipa de lucru va realiza procese verbale, un album foto şi un jurnal cu descrierea 

activităţilor desfăşurate. Se va urmări ca elevii implicaţi să-şi împărtăsească liber 

părerile şi impresiile personale asupra temelor propuse la fiecare etapă a derulării 

proiectului. 

Diseminarea se va realiza prin intermediul paginii şcolii cât şi pe reţelele de 

socializare. Participanţii vor fi evidenţiaţi prin oferirea unor diplome omagiale. 

 

 

 


