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ECHIPA DE PROIECT 

Coordonatori de proiect: prof. Trişi Alexandrina  

                                            prof. Clipa Dumitriţa  

Colaboratori de proiect:  director prof.  Ilincăi Daniela  

           prof. Negre Simona- Octavia 

          prof. Oşlobanu Mariana 

                                           prof. Prisacariu Daria  

                                           prof. Ştefan Florentina  

                                           prof. Negre Adriana- Mihaela  

                                           prof. Blanariu Lăcrămioara  

                                           prof. Tofan Mioara  

                                           prof. Benke Carmen- Elena  

                                           prof. Tofan Victor 

                                           prof. Vasilache Maria 

 

                                           ARGUMENT  

Anul 2018 este anul centenarului Marii Uniri de la 1918, când prin eforturile susţinute ale 

tuturor românilor a prins viaţă visul de secole al poporului român: unirea sa între graniţele aceleiaşi 

ţări, între graniţele României mari. 

Începând cu luna martie, în şcoala noastră s-au desfăşurat multe activităţi şi proiecte dedicate 

acestei mari sărbători a noastră - a tuturor românilor.  

Odată cu apropierea zilei de 1 decembrie, cadrele didactice din învăţământul primar, au simţit 

nevoia conjugării eforturilor în sensul organizării unor activităţi comune pentru sărbătorirea cum se 

cuvine a zilei Centenarului României Mari. Astfel s-a născut ideea acestui proiect: toţi elevii claselor 

primare, alături de mentorii lor au dorit să sărbătorească cum se cuvine prin activităţi transcurriculare 

şi extracurriculare, ziua de naştere a României mari, centenarul său, pentru a putea rosti la unison 

urarea: ,,La mulţi ani, România!”  

 

SCOPUL PROIECTULUI  :  

 Desfăşurarea unor activităţi comune pentru marcarea Centenarului României; 

 Implicarea tuturor elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul primar în 

desfăşurarea unor activităţi specifice pentru formarea, conştientizarea şi 

dezvoltarea patriotismului şi dragostei de neam şi ţară. 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Cultivarea interesului, respectului şi dragostei faţă de neam şi ţară; 

 Prezentarea importanţei evenimentului istoric petrecut cu 100 de ani în urmă; 

 Înţelegerea contextului istoric în care a avut loc Marea Unire; 

 Formarea şi demonstrarea la elevi a unor abilităţi practice şi artistice ; 

 Dezvoltarea la elevi a capacităţii  de a învăţa prin cooperare; 

 Organizarea unui program artistic dedicat sărbătoririi Centenarului României. 
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DESCRIEREA PROIECTULUI  

 

RESURSE UMANE: 

 Elevii claselor pregătitoare , I-a, a II-a, a III-a şi a IV-a din şcoala noastră; 

 Conducerea şcolii; 

 Cadre didactice; 

 Părinţii elevilor, bunici; 

 Profesor informatician. 

RESURSE MATERIALE: 

 Foi pentru flipchart, foi A4, creioane colorate, carioci, acuarele, lipici, 

forfecuţe, TV, laptop, PPT, fişe de colorat, postere, panouri de polistiren, 

machete, costume populare, staţie de amplificare, CD-uri, stick-uri, 

microfoane, aparate foto. 

 

FINANŢARE:   extrabugetară 

GRUP ŢINTĂ:  elevii claselor implicate în proiect, cadre didactice  

DURATA: 12.11.2018-29.11.2018  

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

 

Nr. 

Crt. 

Perioada 

 

Tema propusă / Mijloc de 

realizare 

Locul de 

desfăşurare 

Realizatori 

Colaboratori 

1. 12.11.2018 

Lansarea proiectului 

educaţional ,,La mulţi   ani, 

România!”  

Şcoala Gimnazială  „Al. 

I. Cuza” Fălticeni 

Conducerea școlii 

Elevi 

Cadre didactice 

Părinţi 

Profesor informatician  

2. 
13.11-

28.11.2018 

Pregătirea momentelor 

artistice, repetiţii pentru 

programul artistic  

Şcoala Gimnazială  „Al. 

I. Cuza” Fălticeni 

Conducerea școlii 

Elevi 

Cadre didactice 

Părinţi 

Profesor informatician  

3. 
13.11-

28.11.2018 

Pavoazarea sălilor de clasă  

cu lucrări  tematice 

realizate de elevi  

Şcoala Gimnazială  „Al. 

I. Cuza” Fălticeni 

Conducerea școlii 

Elevi 

Cadre didactice 

Părinţi 

Profesor informatician  
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4. 
13.11-

28.11.2018 

Realizarea posterelor 

tematice şi pregătirea lor 

pentru a fi expuse în spaţiile 

destinate  (holul şcolii, sala 

de spectacol) 

Şcoala Gimnazială  „Al. 

I. Cuza” Fălticeni 

Conducerea școlii 

Elevi 

Cadre didactice 

Părinţi 

Profesor informatician  

5. 29.11.2018 
Prezentarea programului 

artistic tematic. 

Şcoala Gimnazială  „Al. 

I. Cuza” Fălticeni 

Conducerea școlii 

Elevi 

Cadre didactice 

Părinţi 

Profesor informatician  

 

PROGRAMUL ARTISTIC  

Nr. 

Crt. 

Clasa Profesor coordonator Momentul prezentat 

1.  CP B Negre Simona  Montaj literar: „Unirea” de Virgil Carianopol 

2.  CP C  Oşlobanu Mariana  ,,Cântă cucu-n Bucovina” –interpretare orgă- Ilie 

Ecaterina; 

,,Doamne, ocroteşte-i pe români!” – grup vocal. 

3.  I A  Prisacariu Daria  “Scumpă ţară românească” – recitare- Iacob Andrei; 

Grup vocal: “Portul românesc” 

4.  I B  Ştefan Florentina  Sub genericul “ Cu drag pentru ţara mea”  grup vocal  

interpretare cântecele: “Limba românească” şi ,,Drag 

mi-e jocul românesc!” 

 

5.  II A Negre Adriana- Mihaela  Poezia ,,Hora Unirii” de Virgil Carianopol- recitare - 

Grigoraș Andrei, Botescu Sabrina, Constantineanu 

Rareș, Pricop Sofia  

6.  II B Trişi Alexandrina  “ Drum bun!” – cântec patriotic, muzică Ştefan 

Nosievici, versuri Vasile Alecsandri- grup vocal; 

,,Cântec, joc şi voie bună” – dans etno . 

7.  II C Blanariu Lăcrămioara Sub genericul “Şcoala mea în strai de sărbătoare”  

Sceneta Ţările Române; 

Program de poezii închinate eroilor ţării. 

8.  III A Tofan Mioara  “Doina de cătănie” –solist vocal Afilipoaei Sabin-

Andrei; 

“Românaşii” de Vali Slavu –recitare- Nechifor 

Eusebiu şi Vasiliu Alexandra; 

Grup vocal: ,,Măi române, românaş”. 

 

9.  III B Clipa Dumitriţa „Doamne, ocroteşte-i pe români!” – interpretare- 

Ciobanu Delia 

10.  IV A Benke Elena- Carmen  Grup vocal – colaj de cântece patriotice 

11.  IV B Tofan Victor  Sub genericul: 
Port în suflet dor de ţară 

“E sărbătoare” –recitare- Epure Daria; 

“Hai să-ntindem hora mare” –grup vocal; 

“1 decembrie” recitare- Biriş Iustina; 

 “E ţara” de Nichita Stănescu –recitare- Casandra 

Andrei; 
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“Ţara mea” – grup vocal; 

“România la centenar” –prezentare- Livadaru 

Alexandru  

12.  IV C Vasilache Maria  Grup vocal: ,,Măi române, românaş” 

“Acasă-i România, acasă-i tricolorul” – interpretare- 

Avârvarei Bianca. 

 

MONITORIZARE ŞI EVALUARE  

 Pavoazarea sălilor de clasă; 

 Organizarea unor expoziţii tematice cu lucrări realizate de elevi în cadrul 

proiectului; 

 Prezentarea programului artistic ,,La mulţi ani, România!” 

 Prezentarea importanţei evenimentului istoric evocat; 

 Realizarea unui album foto cu instantanee din timpul desfăşurării proiectului; 

 Popularizarea proiectului pe site-ul şcolii. 

 

Coordonatori de proiect:  

    Prof. Trişi Alexandrina 

    Prof. Clipa Dumitriţa  
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