




 OBIECTIVE

 1. Aducerea în memoria colectivă a informațiilor  referitoare 
la locuri, evenimente și personalități legate de  Marea 
Unire.

 2. Revitalizarea sentimentului patriotic și a elementelor de 
identitate națională în rândul elevilor, profesorilor, întregii 
comunități.

 3. Cultivarea valorilor cetățeniei active: creativitate, 
competență, patriotism, spirit de echipă, cunoaștere.

 .



 PRINCIPII 
 La activități vor participa toate unitățile de învățământ din Județul Dâmbovița, 

cu implicarea echipelor manageriale, a profesorilor de istorie, limba română, 
religie  și arte.

 Începând cu 1 Decembrie 2017, în fiecare lună va fi organizată câte o activitate, 
sub coordonarea ISJ Dâmbovița. Fiecare activitate se va derula pe o perioadă de 
minimum trei luni și va fi structurată pe trei momente: etapa de documentare, 
etapa de desfășurare și cea de  diseminare a rezultatelor.

 Se urmăresc rezultatele, abilitățile, competențele dobândite de elevi și nu 
adeverințele cadrelor didactice.

 Se promovează  creativitatea, competența, patriotismul, spiritul de echipă și 
cunoașterea spiritului epocii.

 Rezultatele vizibile ale proiectului vor fi postate pe site-ul ISJ, în secțiunea 
dedicată proiectului.



 ACTIVITĂȚI

 Concurs de istorie cu tema “România Mare - un vis devenit realitate”,                  
1 Decembrie 2017 și 1 Decembrie 2018 (a VI-a și a VII-a ediție), dedicat elevilor 
de liceu;

 Evocarea personalităţilor dâmbovițene  şi rolul pe care acestea le-au avut în 
actul de la 1 Decembrie 1918, ianuarie 2018;

 ”Familia mea în timpul Primului Război Mondial”, comunicări ale elevilor de 
liceu, februarie 2018;

 Sesiune de comunicări științifice pentru profesori, despre Primul Război 
Mondial și Marea Unire, martie 2018;

 Expoziție de documente și fotografii – ”Rolul monarhiei în înfăptuirea Marii 
Uniri”, aprilie 2018.

 .



 Expoziție de portrete – Personalități care au contribuit 
la făurirea României Mari, mai 2018;

 MAREA UNIRE în literatură – concurs de eseuri, iunie 
2018;

 Excursii tematice pentru elevi: Mărășești, Alba Iulia, 
octombrie 2018

 Excursie tematică pentru inspectori: “În Cetatea Marii 
Uniri”, noiembrie 2018;



 Concert dedicat Centenarului, noiembrie 2018

 Parada costumelor de epocă, noiembrie  2018

 Festival de Teatru pentru Elevi, noiembrie 2018

 Colaj de mesaje ale elevilor, cu tema: ”Gânduri despre 

Marea Unire de la 1 Decembrie 2018”. 


