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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

PROIECT EDUCATIONAL

CENTENARUL MARII UNIRI
LA LICEUL “SIMION STOLNICU” COMARNIC

ARGUMENT:
La 1 decembrie 2018 se aniversează 100 de ani de la realizarea României Mari, un
moment istoric pentru poporul român, cu implicații majore în istoria ulterioară a
țării.
Importanța acestui eveniment și sacrificiul soldaților români pentru realizarea
acestui ideal ne fac datori să celebrăm prin activități specifice la nivelul școlii
noastre.
Elevii devin astfel părtași la istoria națională a României. Prin afirmarea
sentimentului patriotic, ei sunt purtătorii valorilor și tradițiilor românești. Ei trebuie
să pornească în viață cu fundamente morale puternice, care au la bază dragostea
pentru patrie și mândria de a fi român.
Din acest motiv, activitățile desfășurate la acest ceas aniversar (istorie, muzică,
creatie, dans, teatru, ) privesc în primul rând dezvoltarea spiritului civic al elevilor
și angrenarea lor în activități cu caracter divers .
Cultivarea sentimentului patriotic în sufletele copiilor şi tineretului şcolar, în
condiţiile timpului istoric prezent, nu este o chestiune uşor de rezolvat, deoarece
societatea românească de azi este cuprinsă de o periculoasă stare de dezorientare,
bulversare. Şcoala este singurul loc instituţional în care educaţia, în general, şi
educaţia patriotică, în special, constituie o obligaţie de serviciu permanentă şi de
mare împortanţă, cu atât mai mult într-o perioadă atât de încărcată emoțional cum
este apropierea momentului împlinirii a 100 de ani de la realizarea dezideratului de
secole ale poporului român, MAREA UNIRE.
La multi ani, Romania! La multi ani, dragi romani!
TITLU: ”CENTENARUL MARII UNIRI”
TIP PROIECT: local – la nivelul instituției de învățământ și a comunității locale
DOMENIU: educație moral-civică
PERIOADA: 01.10.2018- 10.12.2018
INSTITUȚIA COORDONATOARE: Liceul “Simion Stolnicu” Comarnic
PARTENERI/COLABORATORI:
Primăria Orasului Comarnic,
Casa de cultura a orasului Comarnic,
Biblioteca scolii,
Consiliul scolar al elevilor,
Agentia Judeteana de Protectie a Mediului Prahova,
ghid/ strajer Cetatea Alba- Alba Iulia,
Biserica Sf. Nicolae Comarnic,
Clubul Copiilor Comarnic

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:
✓ Prof. PETICILA ELENA- director
✓Prof. BIRLICA MARIA – director adjunct
✓Prof. PICIOREA ANCUTA - consiler educativ
✓Prof. ILINCUTA CRISTINA – prof.istorie
✓Prof. COSTEA ROBERT - prof. istorie
✓Prof. CIRCIU CONSTANTIN – prof. ed. muzicala
✓Bibliotecar ANGHELACHE MIHAELA
GRUP ȚINȚĂ/BENEFICIARI: elevii Liceului “Simion Stolnicu” Comarnic,
comunitatea locala
SCOP: Marcarea importanței momentului împlinirii a 100 de ani de la MAREA
UNIRE
OBIECTIVE:
• Educarea elevilor în spiritul cunoașterii şi respectării evenimentelor şi faptele
înaintaşilor noştri;
• Oferirea de exemple pozitive elevilor;
• Manifestarea respectului față de istoria și identitatea națională;
• Implicarea școlii în acțiunile comunității locale
RESURSE:
• MATERIALE: spații școlare (holul central al liceului, săli de clasă,) și
consumabile asigurate de unitatea școlară (hârtie, toner, xerox, markere, etc.)
• UMANE: cadrele didactice și 763 elevi ai Liceului “Simion Stolnicu”, orasul
Comarnic; părinți ai elevilor care vor participa la activități; membri ai autorităților
locale; concetățeni;
• FINANCIARE: Costurile de desfășurare a proiectului vor fi suportate de catre
parinti

Programul activităţilor
Nr. crt.
1.
Joi –
vineri
01-02.
XI.
2018

2.
14
XI.
2018

Loc de
desf

Termen

Responsabil

Excursie Turda – Cluj – Alba Iulia

Turda- Cluj –

2 zile

Clasa a VIII-a A – 20 elevi

Alba Iulia –
Cetatea Alba

01-02.XI.

Prof. dirig.Piciorea
Ancuta

“Ecobrazi la centenar”

sala de clasǎ

Clasele V-VIII – 200 elevi

holul central

Octombrie
–
noiembrie
2018

Activitatea/ Descrierea activitatii

Vizita la Cetatea Alba – Alba Iulia..discutii cu
ghidul/ strajierul cetatii cu privire la istoria
locului; fotografii si suveniruri din Alba Iulia

Concurs de educatie ecologica; castigatorul
concursului de educatie ecologica pe scoala
participa la Concursul judetean de brazi de la
APMPH.

3.

Hai sa-ntindem hora mare!

19.

Elevii scolii, clasele IV-XII – 200 elevi

XI.

Evocarea momentului Centenarului de catre
Consiliul Scolar al elevilor printr-o hora
desfasurata in holul central al scolii; prezentarea
unor cantece istorice prof. Carciu Constantin

2018

4.
19-29.
XI.

Confecţionarea

2018

holul central

30 min

salǎ de clasǎ

19-29.XI.

de steaguri ,

Dir. Adj. Birlica
Maria
Dirigintii claselor
Brad castigator
Clasa a VII-a C
Dirig.Carstea
Maria
Dir. Peticila Elena
Prof. Piciorea
Ancuta
Prof. Circiu
Constantin
Cadre didactice

2018

Invatatoare/
educatoare/
dirigintii claselor
Cadrele didactice
cuprinse in proiect

27.XI.201
8

Cadrele didactice
cuprinse in proiect

ecusoane , stelute, globulete

2018
100 ROMANIA
5.
Marti

Să ne cunoaştem istoria ! Hai sa-ntindem
hora mare !

27.

Elevii scolii, clasele II-VIII – 200 elevi

XI.

Evocarea momentului Centenarului printr-o
hora desfasurata in holul central al scolii;

2018

-prezentarea unor cantece istorice prof. Carciu
Constantin;
-lectie de istorie prof. Costea Robert;
-poezii/scene istorice– bibl.Anghelache Mihaela

holul central

6.
26-29.
XI.
2018

Evocarea evenimentului în picturǎ, realizarea
unei expoziţii

sala de clasǎ

26-29.XI.
2018

Cadrele didactice
cuprinse in proiect

Învǎţarea unor cântece –Noi suntem romani,
Hora Unirii
Realizarea unor lucrări din materiale sintetice –
hârtie

7.

“Comarnic in Centenar”

Joi

Concurs istorie intre elevii scolilor din localitate
pe tema Centenarului.Elevele liceului(clasa a
VIII-a) au obtinut locul II.

29.
XI.

Casa de
cultura a
orasului

29.XI.201
8

Casa de
cultura a
orasului

29.XI.201
8

2 ore

2018

8.

Balul Centenarului

Joi

*Prezentarea unui program artistic cu tema
pentru bobocii claselor a IX-a de catre elevii
claselor a XII-a

29.
XI.

2 ore

2018

9.

1 Decembrie- Sărbătoarea românilor

Monumentul
eroilor de la
Sambătă * Participarea la depunerea de coroane la Biserica Sf.
monumentul eroilor din fiecare localitate
Nicolae din
Localitate
În zi de sărbătoare
01. XII.
*Prezentarea unui program artistic închinat Zilei
2018
Naţionale
Terenul de
* Prezentarea unor cântece şi poezii(Program
artistic, Hora Unirii)
* Sarbatorim si mancam romaneste: Ceaunul
Romanesc

sport al
Clubului
Copiilor

01.XII.20
18
5 ore

Prof. Ilincuta
Cristina
Prof. Costea
Robert
Prof.Dragnea
Laurentiu
Bibl. Anghelache
Mihaela
Prof. Piciorea
Ancuta
Dir. Peticila Elena
Dir. Adj. Birlica
Elena
Prof. Piciorea
Ancuta
Prof. Catea Flavia
Prof. Totan Irina
Prof. Taleanu
Florentina
Cadrele didactice
cuprinse in proiect
Dir. Peticila Elena
Dir. Adj. Birlica
Elena
Prof. Costea
Robert
Cadrele didactice
cuprinse in proiect
Reprezentantii
comunitatii locale

EVALUARE:
✓ Chestionar de satisfacție pentru grupul țintă
✓ Autoevaluare realizată de echipa de implementare
✓ Număr de participanți la activități
✓ Calitatea produselor realizate
✓ Încadrarea în bugetul proiectului

MEDIATIZARE:
✓ Pe site-ul școlii
✓Pe pagina de socializare a Liceului
✓ Pe site-ul Primăriei Comarnic
DISEMINARE:
Activitățile desfășurate vor fi prezentate:
✓ În cadrul Consiliului Profesoral
✓ În cadrul Consiliului Local Comarnic
✓ În ședințe cu părinții
✓ La orele de dirigenție
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.
Datele de contact ale coordonatorului proiectului:
✓ Director Peticila Elena
E mail: lic_ss.comarnic@yahoo.com

Prof. PETICILA ELENA- director
Prof. BIRLICA MARIA – director adjunct
Prof. PICIOREA ANCUTA - consiler educativ
Prof. ILINCUTA CRISTINA – prof.istorie
Prof. COSTEA ROBERT - prof. istorie
Prof. CIRCIU CONSTANTIN – prof. ed. muzicala
Bibliotecar ANGHELACHE MIHAELA

EXCURSIE ALBA- IULIA

BALUL CENTENARULUI

“Ecobrazi la centenar”

SA NE CUNOASTEM ISTORIA! HAI SA-NTINDEM HORA MARE!

HAI SA-NTINDEM HORA MARE!

1 DECEMBRIE – SARBATOAREA ROMANILOR

COMARNIC IN CENTENAR

Confecţionarea de steaguri ,ecusoane , stelute, globulete 100 ROMANIA

