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1.  Titlu proiect : ,,CENTENARUL MARII UNIRI,, 

2.   Tip proiect: local 

3.   Domeniu: educaţie pentru cetăţenie democratică, cultural-artistic 

4.  Perioada: 26-29 noiembrie 2018 

5.  Instituţia coordonatoare: Scoala Profesionala Braesti 

6.  Parteneri: Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti, Scoala Primara Buda, Gradinita Braesti 

7.  Echipa de implementare a proiectului:  prof. Benta Catalin, prof. Strut Ecaterina, prof. inv. prim.   

    Alexandri Dana, prof. inv. presc. Simiciuc Elena, prof. Colotin Elena, prof. Taranu Robert, prof.Taranu    

    Iuliana, maistru Ciobanu Nela, inv. Luca Mihaela, inv. Belt Ana, inv. David Elena 

8.  Grup ţintă/beneficiari: copiii si elevii Scolii Profesionale Braesti (cu structuri), parintii, cadrele didactice,   

    comunitatea locala 

9.  Scop:  

 Marcarea importanței  momentului împlinirii a 100 de ani de la MAREA UNIRE  

 Conștientizarea rolului reprezentat de MAREA UNIRE în dezvoltarea României moderne. 

10. Obiective: 

 Educarea elevilor în spiritul cunoașterii şi respectării evenimentelor şi faptele înaintaşilor noştri 

 Manifestarea  respectului față de istoria și identitatea națională 

 Însușirea și consolidarea  cunoștințelor despre împrejurările istorice care au favorizat  Marea Unire  

 Manifestarea si incurajarea comportamentului civic 

 Dezvoltarea spiritului de echipă, de coeziune socială, de apartenență la o comunitate 

 Stimularea creativităţii artistice a elevilor şi a cadrelor didactice 

11.  Argument 

        Aniversarea Centenarului Marii Uniri din 1918 reprezintă un moment de bilanț din istoria românilor și,    

     în același timp, un moment de stabilire și de continuare a unor idealuri, a unui nou proiect de țară, care    

     să canalizeze energiile creatoare ale tuturor cetățenilor României, începând cu tânăra generație –viitorii   

     cetățeni, indiferent de naționalitate, profesie, convingeri religioase sau politice.  

              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”.   

          Prin acest proiect ne propunem să-i învățăm pe elevi să conștientizeze, şi să respecte valorile   

     democratice, cultural-istorice, simbolurile unității, toleranței, bunei conviețuiri. Activitățile proiectului    

     sunt importante pentru elevii şcolii, pentru cadrele didactice, dar şi pentru comunitate prin stimularea  

     dragostei de țară, prin facilitarea accesului participanților, direct şi indirect, la informații de ordin inter şi  

      multicultural. Ne dorim ca elevii să deprindă maniere pozitive de a acționa ca membri ai societății. Să  

     devină apărători ai valorilor neamului, să le promoveze pe acestea în țară şi în afara ei, iar în acțiunile lor  

     de zi cu zi, ca cetățeni ai României şi ai Uniunii Europene, să fie exemple de urmat.    

 12.    Resurse :  

         -umane: cadre didactice si elevi 

         -materiale: consumabile si materialele utilizate in cadrul activitatilor 

         -financiare: bugetul cheltuit pe materiale folosite in cadrul activitatilor 

         -de timp: 26-29 noiembrie 2018 

13.    Activităţi:   

 stiintifice 

 cultural-artistice 

 practice 

 *Anexa 1  a proiectului -,,Programul activitatilor dedicate Centenarului Marii Uniri,,     

14.  Rezultate asteptate: 

 Stimularea interesului elevilor pentru cunoașterea istoriei României 

 Implicarea elevilor în activități non-formale  și conștientizarea faptului că istoria României  ne 

reprezintă şi trebuie cunoscută şi înțeleasă. 

 Prin informațiile nou obținute şi prin intermediul mijloacelor de promovare, elevii vor afla despre 

faptul că Centenarul Marii Uniri constituie o componentă de educație democratică şi de dezvoltare 

a sentimentelor de mândrie patriotică.    

15.   Evaluare: autoevaluare realizată de echipa de implementare, calitatea produselor si a activitarilor    

       realizate 

16.  Mediatizare: prin expozitii de fotografii, pe site-ul scolii 

17.   Diseminare: in Consiliul Profesoral, la orele de dirigientie, la sedintele cu parintii 

18.  Sustenabilitate: Mare parte dintre activitățile propuse vor fi realizate anual în vederea marcării    

        momentului 1 Decembrie și vor fi incluse în oferta educațională a școlii în Calendarul activităților   

       extracurriculare și extrașcolare. 

19. Coordonatorul proeictului: prof. istorie, Benta Catalin 



ANEXA  1                    Programul activitatilor dedicate Centenarului Marii Uniri 

26-29 noiembrie 2018 

 
Nr. 

crt. 

Data Scoala Denumirea activitatii Tipul 

activitatii 

Descrierea activitatii Clasa  Responsabili Evaluare Observ. 

1. 26.11.2018 

- 

29.11.2018 

Sc. Prof. 

Braesti 

,,Traditie si mestesug 

de Centenar,, 

-practica -realizarea de semne de carte cu 

motive traditionale pe etamina 

-coaserea pe etamina a simbolului 

Centenarului 

XI Ciobanu 

Nela 

-expunerea 

panourilor 

realizate 

-fotografii 

 

2. 26.11.2018 

- 

27.11.2018 

,,Romania la Marea 

Unire- Personalitati ale 

Marii Uniri,, 

,,Rom-Provinciile 

istorice la 1918,, 

-stiintifico- 

practica 

-realizarea de harti istorice tematice V-VIII Benta 

Catalin 

-expunerea 

hartilor 

realizate 

-fotografii 

 

3. ,,Dulce traditie 

romanesca,, 

 

-practica -confectionare ambalaje bomboane 

cu motive traditionale 

P-IV Alaxandri 

Dana 

Moldovanu 

Mariana 

-prezentarea 

produselor 

finale 

 

4. 26.11.2018 Grad. 

Braesti 

,,Stegulete Tricolore,, -practica -realizarea de stegulete tricolore gradi Rachieru 

Iuliana 

-expunerea 

steguletelor 

-folosirea 

lor la 

serbare 

 

5. Sc. Gim. 

Cristesti 

,,Micii romanasi ies la 

defilare,, 

-practica -joc de miscare gradi Simiciuc  

Elena 

-fotografii  

6. ,,Ziua Romaniei,, -practica -realizarea de desene tematice:harta 

Romaniei  

P-IV Giurgila 

Monica 

-expozitie  

7. ,,Sa sarbatorim 

romaneste,, 

-practica -realizare de desene tematice V Colotin 

Elena 

-expozitie  

8. ,,100 ani de Romania,, -practica -realizarea unui panou tematic  VII Taranu 

Robert 

-expunerea 

panoului 

realizat 

 

9. Sc. Prim. 

Albesti  

,,Sunt roman,, -practica -realizarea de desene tematice P-IV 

gradi 

David Elena 

Mitocaru 

-concurs 

-expozitie 

 



Mihaela 

10. 27.11.2018 

      - 

28.11.2018 

Sc. Prim. 

Buda 

,,100 Romania- Marea 

Unire ,, 

-practica -realizarea de desene tematice  Gradi 

P-IV 

Gavriluta 

Sorina 

Belt Ana 

Covenciuc 

Anica 

-concurs  

-expozitie 

 

11. Sc. Gim. 

Cristesti 

,,Romania la Marea 

Unire- Personalitati ale 

Marii Uniri,, 

,,Rom-Provinciile 

istorice la 1918,, 

-stiintifico- 

practica 

-realizarea de harti istorice tematice V-VIII Benta 

Catalin 

-expunerea 

hartilor 

realizate 

-fotografii 

 

12. 27.11.2018 Sc. Prof. 

Braesti 

,,100 de ani de la Marea 

Unire,, 

 

-practica -realizarea unui panou tematic despre 

Marea Unire 

X Calfa Alina -expunerea 

panoului 

-fotografii 

 

13. ,, La multi ani de 

Centenar,, 

-practica - realizarea unui panou tematic VIII Strut 

Ecaterina 

-expunerea 

panoului 

-fotografii 

 

14. ,,La multi ani, 

Romania!,, 

-practica -realizarea de desene tematice V Gramada 

Mirela 

-expunerea 

desenelor 

-fotografii 

 

15. Sc. Gim. 

Cristesti 

,,Stegulete tricolore 

pentru tara mea,, 

-practica -realizarea de stegulete tricolore gradi Simiciuc 

Livica 

-expozitie 

-fotografii 

 

16. ,,Culorile steagului 

nostru,, 

-practica -realizarea de stegulete tricolore P-IV Ciobanu 

Luminita 

-expozitie 

-fotografii 

 

17. Sc. Prim. 

Albesti 

,,Stegulete romanesti,, -practica -realizarea de stegulete tricolore P-IV 

gradi 

Lazar Iulian 

Mitocaru 

Mihaela 

-expozitie 

-fotografii 

 

18. 28.11.2018 Sc. Prof. 

Braesti 

,,Sunt un pui de 

romans,, 

-artistica -moment artistic: cantece patriotice gradi Rachieru 

Iuliana 

-fotografii  

19. ,,100 ani de Romania,, -practica -realizarea de panouri tematice VI Taranu 

Iuliana 

-expozitie 

-fotografii 

 

20. ,,100 de ani de arta  -practica -realizarea unui panou cu desene  IX Axinte -expozitie  

  populara romaneasca,,  reprezentand costume populare 

romanesti 

 Brindusa -fotografii  

21. Sc. Prim. 

Albesti 

,,Sarbatorind Marea 

Unire,, 

-artistica - moment artistic: cantece patriotice P-IV 

gradi 

David Elena 

Mitocaru 

Mihaela 

-fotografii  



22. Sc. Gim.  

 

Cristesti 

,,Romanasi si  

romancute,, 

-practica -realizarea unui panou tematic gradi Simiciuc  

Elena 

-expozitie 

-fotografii 

 

 

23. ,,Omagiu eroilor nostri,, -artistica -moment artistic: cantece patriotice V-VIII Simiciuc 

Elena 

-fotografii  

24. ,,Impreuna sarbatorim 

Marea Unire,, 

-artistica 

-practica 

-realizarea de colaje cu poezii si 

desene despre Unire 

P-IV Luca 

Mihaela 

-expozitie 

-fotografii 

 

25. 29.11.2018 Sc. Prof. 

Braesti 

,,Context istoric 

premergator Marii 

Uniri,, 

-culturala -prezenatrea de informatii istorice  VII-

VIII 

Strut 

Ecaterina 

-fotografii  

26. ,,Sarbatoare literara de 

Centenar,, 

-artistica - moment artistic: cantece patriotice P-IV 

V-VIII 

Alexandri 

Dana 

Strut 

Ecaterina 

-fotografii  

27. Sc. Prof. 

Braesti 

  

,,Sa fim romani!,, -artistica - moment artistic: cantece patriotice 

desfasurat in vizita la Primaria Com. 

Braesti 

P-IV 

V-VIII 

Alexandri 

Dana 

Strut 

Ecaterina 

-fotografii Primaria 

Com. 

Braesti 

28. Sc. Prof. 

Braesti 

Sc. Gim. 

Cristesti 

Sc. Prim. 

Albesti 

Sc. Prim. 

Buda 

 

,,In memoria eroilor 

nostri,, 

-civica -depunere de coroane la munumentul 

eroilor 

P-IV 

V-VIII 

IX-XI 

Alexandri 

Dana 

Strut 

Ecaterina 

Luca 

Mihaela 

Lazar Iulian 

Belt Ana 

-fotografii  

 

Coordonator proiect,                                                                                                                                                         Consilier educativ, 

prof. Benta Catalin                                                                                                                                                            prof. Calfa Alina 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


