Proiect educaţional
“Numi-vom deci UNIRE cee
ace suntem azi!”
Coordonator: Colegiul Tehnic “Danubiana” Roman

Partener: Liceul Teoretic “Universul” Chişinău

Argument:
Nicolae Bălcescu scria: “ISTORIA este cea dintâi carte a unei
naţiuni. Într-însa ea îşi vede trecutul, prezentul şi viitorul. O naţiune
fără istorie este un popor încă barbar şi vai de acel popor care şi-a
pierdut istoria,religia revenirilor”.
De foarte multă vreme ne luptăm cu idealuri mai înalte, cu lucruri
importante sau nu, dar poate că ar trebui să ne oprim pentru câteva secunde
să ne întrebăm cu adevărat “CINE SUNTEM?”
Ne-am dori ca astăzi conştiinţa naţională să rămână la fel de vie cum
era atunci, ca elevii noşti să conştientizeze importanţa acelui moment istoric şi
să înţeleagă legătura dintre aceste două state.
Cine suntem NOI…cine sunt EI”?… Doua întrebări la care există un
răspuns: “Cu toții suntem ROMÂNI”!
Acest proiect îşi propune să marcheze într-un mod inedit şi atractiv
marile momente ale istoriei noastre care ne definesc pe noi ca popor. Oferă
oportunitatea de a realiza, prin intermediul colaborării între instituţiile înscrise
în acest parteneriat, activităţi extracurriculare şi extraşcolare diverse cu elevii,
care au impact şi asupra comunităţii locale

Scopul parteneriatului:
Realizarea unor activităţi extraşcolare cu scopul dezvoltării interesului
elevilor pentru istoria României şi a promovării în rândul tinerii generaţii a unor
valori precum: toleranţă, cooperare, patriotism şi responsabilitate civică

OBIECTIVE
•
•

Promovarea dialogului intercultural
Stimularea creativității, comunicării, implicării active în cunoașterea istoriei
și tradițiilor comune
• Dezvoltarea aptitudinilor și abilităților de comunicare a elevilor prin
implicarea activa la desfășurarea activităților
• sensibilizarea elevilor cu privire la activitățile de comemorare a unor
evenimente importante din istoria românilor;
• încurajarea creativității și spiritului competitiv în rândul participanților;
• identificarea, promovarea și popularizarea adevăratelor modele pentru
societatea contemporană.
• Implicarea elevilor în activități extrașcolare cu caracter cultural-artistic
Părțile au obligația să pună la dispoziţia oricărei persoane interesate date
referitoare la rezultatele obţinute în urma implementării parteneriatului
educaţional.

ACTIVITĂŢI realizate

Data

Activitatea

/locul Responsabili

desfăurării
29
decembrie
2017

România dodoloață
-

Serbare școlară organizată cu preșcolarii de Grădinița
la Gradiniţa Danubiana
Danubiana

Bereș Claudia
Lepădatu Cătălina
Focșa Daniela
Vrăjmașu Georgeta
Buga Gabriela
Mateescu Magda

Marea Unire în imagini – concurs de desene cu 20-28
decembrie 2017
tematica Unirii

Păun Cristina
Nica Loredana

Numi-vom deci UNIRE ceea ce suntem azi- 28 decembrie Nica Loredana
Păun Cristina
2017
spectacol aniversar dedicat Zilei Naționale
Sala festivități
decembrie Păun Cristina
Participare la manifestările dedicate zilei de 1 1
Nica Loredana
2017
Decembrie, organizate de Primăria Roman
Grumăzescu Corina
Ora 10
Piata
Musat

Unirea, națiunea a făcut-o- concurs de 24
2017
cunoștințe istorice pentru elevii claselor IX-XI

Roman

ianuarie

Nica Loredana
Păun Cristina

Cabinet istorie

Alexandru Ioan Cuza și Unirea – sesiune de 24

ianuarie

2017

referate și prezentări ppt – participanți elevii
Cabinet istorie
claselor XI-XII
Scrisoare din Basarabia, simpozion realizat în 27 martie 2018
parteneriat cu Liceul Universul din Chișinău
Sala festivități

Nica Loredana
Păun Cristina

Păun Cristina
Aioanei Gabriela
Nica Loredana

Parada

provinciilor

istorice-

activitate 9 mai 2018

tematică desfășurată la muzeul de istorie

Nica Loredana
Păun Cristina

Roman
Drag mi-e portul românesc- parada
costume populare realizate în atelierul
industrie textilă al școlii

de 24 iunie 2018
de Atelier textile

Haisan Ana
Vacaru Mariana
Scorțanu Tudorița

octombrie Nica Loredana
Să ne cinstim eroii- plantarea a stejari în 25
2018
curtea liceului pentru comemorarea eroilor
Păun Cristina
neamului

Ungureanu Doina

noiembrie Păun Cristina
Bucovină, plai cu dor – activitate dedicată 28
2018
aniversării Unirii Bucovinei cu România
Nica Loredana
Aioanei Gabriela

100 de ani de la Marea Unire –

1
decembrie
2018

Paun Cristina Nica
Loredana

1
decembrie
2018

Vacaru Leonard

activitate dedicată centenarului Marii Uniri
Mesajul meu pentru România MareFlash mob realizat de elevii scolii

Grumăzescu Corina

Rezultate așteptate ca urmare a implementării proiectului
•
•
•
•
•
•

150 de elevi participanți la proiect și 10 de cadre didactice;
Un număr de peste 500 de elevi la nivelul unității școlare, vor fi
informați privind semnificația MARII UNIRI
40 de prezentări ppt, 40 de desene, 70 fotografii;
Articole în revista școlare, mass-media locală și națională;
Încheierea de parteneriate cu alte unități școlare, autorități locale,
muzeu;
Dezvoltarea spiritului de echipă,
creșterea capacității de
comunicare a elevilor.

Evaluarea proiectului:
Internă: indicatori cantitativi (număr de elevi implicați, număr de
activități desfășurate, număr de parteneri, număr de apariții în massmedia);
indicatori calitativi (modificarea culturii organizaționale în
sensul dorit prin

implementarea proiectului, gradul de implicare a participanților la proiect,
valorificarea ameliorativă a răspunsurilor din chestionarele aplicate elevilor
şi cadrelor didactice, reflectarea proiectului în mass-media).
Externă : reflectarea în mass-media, interesul elevilor față de proiect.
Activitățile de promovare/mediatizare şi de diseminare :
Pentru promovare/mediatizare şi diseminare se vor folosi:
• CD-uri inscripționate cu materialele relevante ale proiectului;
• Afișe;
• Articole mass-media locală şi națională, reviste școlare
• Promovare proiect pe site didactic.ro

Nr.
crt.

Descrierea cheltuielilor*

2

Cheltuieli pentru amenajare expoziție
hârtie xerox, CD-uri, material pentru panou expoziție
Cheltuieli pentru realizarea editării diplomelor, premiere

3

Cheltuieli plantare stejari in curtea scolii

1

TOTAL RON

Fonduri
proprii

Finanțare
solicitată

150 lei

-

150 lei

200lei

-

200 lei

200
550 lei

Total sumă

200
400

150 lei

