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Liceul Tehnologic Economic-Administrativ P.Neamț 

An școlar 2017-2018 

Coordonatori proiect: Prof. Dragomirescu Silviu, Rusu Liviu, Istrate Alina 

                         PROIECT EDUCAȚIONAL,,CENTENAR 2018” 

Locul de desfășurare:  Sala de festivități a liceului, sala de clasă 

Termen :1.12.2017-1.12.2018 

Obiectivele proiectului:cunoașterea de către elevi a momentelor istorice care au pus bazele 

                                         statului național unitar român; 

                                        -revitalizarea sentimentului patriotic și educarea elevilor în spiritul 

                                         valorilor naționale; 

                                        -dezvoltarea spiritului civic de responsabilitate și cooperare în  

                                         echipă a educabililor și a cadrelor didactice; 

                                        -dezvoltarea memoriei identitare a poporului nostru și a construcției  

                                         statale în rândul tinerei generații; 

 

Grupul țintă: elevii claselor IX-XII din școală, inclusiv de școală  profesională, la care se 

                         adaugă profesorii de alte specialități; 

                         

Resurse:umane (grupul  țintă al elevilor din școală,profesori  de istorie, alte cadre didactice,  

                               informatician, etc. ) 

                materiale(laptop,unitate centrală,stick de memorie sau CD.afiș de prezentare,fișe 
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                lucru,referate,lucrări de specialitate privind Marea Unire din 1918) 

                informaționale(cunoștințe,afiș,documente, ghid de identitate vizuală, etc) 

                financiare(buget) –nu este cazul 

  

Parteneri:  ISJ Neamț, Asociația Profesorilor de Istorie APIN Neamț 

               

Metode de lucru și strategii de aplicare: -problematizarea, demonstrația, prezentarea power- 

                                                                      point,dialogul, audiția, comparația concomitentă, 

                                                                      redactarea și prezentarea unor referate, utilizarea 

                                                                      mijloacelor TIC, realizarea feed-back-ului. 

                                                              

  Activități și responsabilități în cadrul proiectului: 

 

   1.    Realizarea unui afiș pe tema Marii Uniri din 1918 și popularizarea proiectului- 

          Prof.Dragomirescu Silviu 

   2.    Realizarea unui loc special amenajat dedicat  Centenarului Marii Uniri din 1918- 

          Prof. Dragomirescu Silviu, Rusu Liviu, Istrate Alina, Amironoaie Olivia 

     

   3.    Intonarea Imnului de Stat, cuvânt introductiv  și semnificația sărbătoririi Zilei Naționale-       

          Prof. Rusu Liviu, Dragomirescu Silviu 

   4.   Prezentări PPT despre Formarea statului național unitar român în 1918 și rolul  

         personalităților în acest proces istoric-elevii claselor a X-a și a XI-a, coord. de prof. 

         Istrate, Rusu, Dragomirescu 

 

   5.   Moment artistic cuprinzând  cântece patriotice, dansuri populare pregătite de elevii 

          coordonați de prof. Istrate Alina 

 

   6.   Sesiune de referate la clasele a XI-a despre Unirea Basarabiei, Bucovinei și Transil- 

         Vaniei cu patria-mamă  România-prof. Dragomirescu Silviu 

 

   7.   Redactarea și distribuirea de materiale informative către elevi și profesori-toți profesorii 

 

   8.   Plantarea unui stejar- ca simbol al Marii Uniri în curtea școlii (Aprilie 2018)-profesorii 

          școlii 

 

   9.  Participarea profesorilor de istorie la  activitățile organizate de ISJ și APIN Neamț 

 

       Director - 

         

 


