Argument
1 decembrie 1918 reprezintă un moment de maximă importanță

în

evoluția poporului român, motiv pentru care această dată este Ziua Națională a
României. Intr-o societate în care globalizarea are drept consecințe importarea
valorilor și tradițiilor altor popoare, afirmarea propriilor valori naționale devine o
necesitate pentru păstrarea identității naționale. Ziua de 1 decembrie reprezintă,
asfel, o oportunitate de valorificare a tradițiilor românești, de recunoaștere a
eforturilor de afirmare națională a românilor și de stimulare la tânăra generație a
respectului pentru limba română și poporul român pentru faptele strămoșilor noștri
și nu în ultimul rând de formare și dezvoltare a sentimentelor de patriotism și
mândrie că suntem descendenții unor oameni curajoși și iubitori de țară și de neam.

Scopul proiectului
Scopul proiectului constă în îmbogățirea cunoștințelor de istorie
națională și conștientizarea că evenimentul de la 1 decembrie 1918 reprezintă una
dintre cele mai importante pagini de istorie românească, dezvoltarea sentimentelor
de patriotism și civism; valorificarea aptitudinilor personale ale elevilor și
stimularea creativității prin transpunerea evenimentului în texte, desene, colaje,
e.t.c., cunoașterea și împărtășirea de experiențe educaționale pozitive între elevii
și cadrele didactice din județul Neamț.
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Obiective
cunoașterea importanţei și semnificației zilei de 1 DECEMBRIE,
pentru poporul român ;
prezentarea de texte care oglindesc acest mare eveniment ;
recitarea de poezii și interpretarea de cântece dedicate ZILEI de 1
DECEMBRIE,
stimularea

creativității prin transpunerea în desene, colaje,

fotografii a marelui eveniment ;
transmiterea unui mesaj către românii din toată lumea prin
popularizarea activităților în presă, site-ul școlii, pagina Facebook a
CNSM Tg. Neamț
participarea cu interes și din proprie voință la activităţile propuse.

Grup țintă:
elevi și cadre didactice din județul Neamț

Locul de desfășurare:
Colegiul Naţional „Ștefan cel Mare” Tg. Neamț,

Perioada de desfășurare:
2 septembrie 2017 -24 Ianuarie 2018
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Descrierea activităţilor
Proiectul propus invită, prin activităţile sale, toţi profesorii şi elevii care
conştientizează necesitatea afirmării unicității spiritualității românești, să se
prindă în acest joc al perceperii lumii și a valorilor.

În desfăşurarea acestui proiect se vor implica atât elevii claselor V-VIII, cât
şi profesorii care vor participa direct sau indirect la activităţile propuse.
Activităţile vizează schimbul de experienţe, bune practici precum şi manifestarea
talentului creativ, cunoaştere, și transcendere în timp şi spaţiu. Activităţile sunt
destinate elevilor implicaţi, cât şi profesorilor (fie în calitate de îndrumători, fie în
calitate invitaţi).
Activitatea va îmbrăca forme diverse.

Modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului
( forme de evaluare):
MONITORIZAREA
Echipa de lucru va realiza fotografii 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.
FORME DE EVALUARE:
jurnale individuale sau colective;
prezentarea rezultatelor, a produselor obţinute
expunerea lucrărilor realizate;
album foto;
realizarea unor procese-verbale pentru fiecare activitate.
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prezentarea produselor muncii în echipă în cadrul festiv organizat;
realizarea minispectacolului pe tema 1 DECEMBRIE.

DISEMINAREA:
prezentarea proiectului în cadrul sesiunilor sau a activităţilor metodice ;
mediatizare mass-media;
evidenţierea elevilor participanţi la proiect.
REZULTATUL (TIPURI DE PRODUSE):
jurnal de proiect;
album foto;
diverse lucrări realizate de elevi;
afişe;
invitaţii;
scenete, recitări, cântece.
IMPACTUL:
întărirea colaborării elevi – cadre didactice implicate - pentru descoperirea şi
stimularea talentelor şi a elevilor cu aptitudini artistice;
dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi literare si cultural-artistice;
implicarea responsabilă şi afectivă a elevilor în viaţa şcolii, a comunităţii;
atragerea părinţilor, a altor membri ai comunităţii în strategiile educaţionale ale
şcolii.
ACTIVITĂŢILE DE PROMOVARE / MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE PE
CARE INTENŢIONĂM SĂ LE FACEM
ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI ŞI DUPĂ ÎNCHEIEREA ACESTUIA
Promovarea proiectului;
Postarea de către elevi a unor materiale multimedia, video, etc, pe diferite
site-uri educaţionale sau reţele de socializare (www.facebook.com)
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Mediatizarea în revistele şcolare;
Premierea elevilor cu aptitudini deosebite;
Acordarea diplomelor de participare pentru toţi elevii si profesorii
implicaţi în proiect;
Raportul de autoevaluare întocmit la finele proiectului;
Analiza activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului prin materiale de
sinteză;
Mediatizarea proiectului în mass-media.
RESURSELE PROIECTULUI
Resurse umane:
elevii şcolilor implicate;
cadrele didactice implicate;

invitaţi;
colaboratori;
părinţi.
Resurse materiale:
-cărţi; mape; imagini; hârtie; invitaţii; texte literare; stilouri; dosare; fotografii;
laptop; un videoproiector; o imprimantă; un copiator; recuzite diverse pentru
jocurile de rol, un aparat foto; un calculator, instrumente muzicale.
-cărţi de istorie şi literatură
-imagini
-steguleţe
-diplome.
Resurse informaţionale:
Internet;
Bibliotecile şcolare;
DISCIPLINE IMPLICATE IN PROIECT:
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Limbă si comunicare
Om și societate
Educaţie muzicală
Educaţie plastică
FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL PROIECTULUI:
frontal, individual, pe grupe.
Resurse procedurale:
Brainstorming-ul;
Conversaţia;
Concursul;
Povestirea;
Modelarea;
Reprezentarea scenică.
Proiect propus de prof. Luchian Isabela Constanța
Prof. Luchian Vasile
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