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PROIECT EDUCAŢIONAL
„ROMÂNII ȘI UNIREA”
ARGUMENT
Unirea e singura stare politică ce putea să asigure viitorul nostru și să ne permită
a da țării organizarea ce o așteaptă de atât de mult timp „.
AL. Ioan Cuza
Scopul acestui proiect educațional este acela ca elevii școlilor implicate în derularea lui
să conștientizeze semnificația, importanța istorică a zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, 9 Mai
cât și a urmărilor actelor istorice înfăptuite atunci.
În acest sens vor fi desfășurate o serie de activități comune unde elevii participanți vor
putea să abordeze evenimentele din punct de vedere istoric cât și literar sau artistic.
De asemenea prin intermediul acestui proiect se urmărește valorificarea potențialului
creativ al copiilor,pregătirea lor ca buni cetățeni

și nu în ultimul rând intensificarea,

permanentizarea legăturilor dintre elevii școlilor implicate cât

și a partenerilor actului

educațional (elevi-cadre didactice).
Educația în spirit național este o necesitate a zilelor noastre. Ea formează conștiința
apartenenței la un neam, solidaritatea cu generațiile trecute și prezente, precum și prețuirea
valorilor naționale, a eroilor și oamenilor de cultură,sentimentul demnității și răspunderii față de
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viitor.

Formarea deprinderilor de cercetare individuală și în echipe, îmbogățirea culturii generale
prin proiecte și activități complementare programelor școlare sunt elemente esențiale pentru
dezvoltarea competențelor specifice în învățământul actual, a valorilor și atitudinilor cetățenești
ale elevilor.

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE: 1 DECEMBRIE 2017- 1 DECEMBRIE 2018

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Stimularea curiozității pentru studiul istoriei
Dezvoltarea atitudinilor pozitive față de sine și față de ceilalți
Îmbogățirea cunoștințelor istorice
Dezvoltarea sentimentului patriotic
Atragerea copiilor în desfășurarea de activități cu caracter extracurricular
Promovarea și valorificarea elevilor pasionați de istorie
Pregătirea elevilor în sensul asigurării egalității șanselor în educație, a dezvoltării
personale, a îmbunătățirii mijloacelor de informare
➢ Organizarea unor expoziții cu lucrările elevilor
➢ Stimularea implicării altor factori educaționali, a părinților în derularea activităților de
acest fel

GRUPUL ŢINTĂ:
➢ Elevii claselor V-VIII din cadrul Școlii Gimnaziale, Comuna Stănița
➢ Elevii claselor V-VIII din cadrul Școlii Gimnaziale „Antonie Mureșianu”, Bîra
➢ Cadrele didactice

LOCUL DESFĂŞURĂRII:
➢ Centrele de Documentare și Informare ale celor două școli implicate

ECHIPA DE PROIECT:
➢ Prof. de istorie(inițiator): Isciuc Ioan Cătălin
➢ Prof. de lb. și literatura română:Cozma Minodora;Filip Laura
➢ Prof. de ed. plastică/ed. muzicală:Michiu Mihaela ; Cozma Daniela; Gherasim Lucian
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➢ Prof. consilieri educativi: Foghel Tatiana;Todireanu Denisia

RESURSE:
a )Umane: elevi, cadre didactice, părinți, primarii celor două comune ;
b) Materiale: Laptop, video-proiector, panouri de prezentare,postere, aparat foto, costume,
CD-uri etc.
c) Financiare: autofinanțare;
d) Informaționale: cărți, atlase,albume, reviste, site-uri Internet, fișe,emisiuni TV.

PARTENERI ÎN PROIECT
- Școala Gimnazială,Comuna Stănița;
- Școala Gimnazială „Antonie Mureșianu”, Bîra;
- Primăria comunei Stănița;
- Primăria comunei Bîra.
- Bisericile din cele două comune

METODE DE LUCRU
- investigația

- activități artistico-plastice

- cercetarea documentară

- dramatizare

- ateliere de lucru

- program artistic

- masă rotundă

- excursie

FINALITATE/DISEMINARE
- expoziții cu materiale din timpul activităților;
- popularizarea celor mai reușite materiale , desene, colaje la panoul istoric al școlii;
- vizionarea de material power –point;
- prezentarea evenimentelor în revista școlii.

EVALUARE
- eseuri pe teme istorice;
- desene;
- chestionare;
- colaje;
- realizarea portofoliului personal.
4

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI ȚINTĂ
- creșterea interesului elevilor față de marile evenimente care au marcat istoria românilor;
-dezvoltarea sentimentelor de patriotism, respect, apreciere față de trecutul glorios al poporului
român;
- creșterea calității învățământului prin abordarea unor teme noi legate de marile evenimente
istorice;
- formarea unor trăsături pozitive de voință și caracter la elevi;
- realizarea unui real și eficient schimb de experiență între cadrele didactice participante , în
calitate de îndrumători ai elevilor;
- creșterea implicării părinților și a comunității locale în derularea activităților.;
- valorificarea potențialului creator al elevilor în procesul instructiv-educativ.
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ACTIVITĂȚI CE VOR FI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI
Denumi
rea
activității

Modalități de realizare

Participanți

Responsabili

1
Decembrie
-Marea
Unire

-elevii claselor
V-VIII
-cadre didactice
-părinți

Prof. Isciuc Cătălin 27-30
Prof.Cozma
nov.
Minodora
2017
Înv. Cozma Daniela
Prof. Filip Laura
Prof.Michiu
Mihaela
Prof. Gherasim
Lucian

C.D.I.

Prof. Isciuc Cătălin 22-23
Prof.Cozma
ianuarie
Minodora
Înv. Cozma Daniela 2018
Prof. Filip Laura
Prof.Michiu
Mihaela
Prof. Gherasim
Lucian

C.D.I.

27 MartieUnirea
Basarabiei
cu
România

-prezentarea importanței zilei
de 1 Decembrie
-lecturi ce oglindesc marele
eveniment
-realizarea unor desene și a
unui colaj tematic
-scenetă tematică
-program artistic
- realizare de pliante ce vor
face cunoscut programul
acestui proiect la nivelul
școlii și în comunitatea locală
-prezentarea în ppt. a
principalelor evenimente care
au dus la înfăptuirea Unirii
-lecturarea unor fragmente
literare elocvente(poezii,
povestiri istorice)
-dramatizare
Moș Ion Roată și Unirea
-Hora Unirii
- Realizarea unui colț tematic
dedicat evenimentului
-prezentarea importanței zilei
de 27 martie
-prezentare ppt.
-lecturi ce oglindesc marele
eveniment

Prof. Isciuc Cătălin Martie
Prof.Cozma
2018
Minodora
Înv. Cozma Daniela
Prof. Filip Laura
Prof.Michiu
Mihaela
Prof. Gherasim
Lucian

C.D.I.

Unirea
Țărilor
Române în
timpul lui
Mihai
Viteazul
(1599-

-întocmirea fișei biografice a
domnitorului prin
documentare bibliografică și
istorică;
-prezentarea într-un referat a
„ planului dacic“ al
domnitorului;

-elevii claselor
V-VIII
-cadre didactice
-părinți

24
Ianuarie
–
Unirea
Principat
elor
Române

-elevii claselor
V-VIII
-cadre didactice
-părinți

-elevii claselor
V-VIII
-cadre didactice
-părinți

Repere Locul
cronolo desfă
gice
șură
rii

Buget alocat
/autofinanțare

100 ron.

200 ron.

Prof. Isciuc Cătălin
C.D.I
Prof.Cozma
Aprilie
Minodora
2018
Înv. Cozma Daniela
Prof. Filip Laura
Prof.Michiu
Mihaela

-

200 ron.
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1600)

-portretul eroului uniriiconcurs de creație artistică;
-lecturarea unor povestiri
istorice
- plantarea unor puieți de
stejar

Unirea
Dobrogei
cu
România
(18771878)

-prezentarea în ppt. a
evenimentului istoric din
1877-1878;
-evocarea faptelor de vitejie
și a eroilor războiului pentru
independență;
-realizarea unor referate;
-lecturarea unor povestiri
istorice;
- Realizarea unei plăci
comemorative ce marcchează
acest eveniment

-elevii claselor
V-VIII
-cadre didactice
-părinți

Glorie
eternă
eroilor

-prezentarea semnificației
zilei ,din punct de vedere
religios și istoric;
-prezentarea unui program
artistic;
-depunerea de coroane la
mormintele eroilor de pe raza
comunelor Bîra și Stănița.
- dezvelirea plăcii
comemorative cu
participarea oficialităților

-elevii claselor
V-VIII
-cadre didactice
-părinți

-prezentarea importanței zilei
de 15 noiembrie
-prezentare ppt.
-lecturi ce oglindesc marele
eveniment

-elevii claselor
V-VIII
-cadre didactice
-părinți

15
Noiembrie
-Unirea
Bucovi
nei cu
România

Prof. Gherasim
Lucian

Prof. Isciuc Cătălin Mai,
Prof.Cozma
2018
Minodora
Înv. Cozma Daniela
Prof. Filip Laura
Prof.Michiu
Mihaela
Prof. Gherasim
Lucian

Prof. Isciuc Cătălin
Prof.Cozma
Minodora
Înv. Cozma Daniela
Prof. Filip Laura
Prof.Michiu
Mihaela
Prof. Gherasim
Lucian
Primarii celor două
comune
Preoții din cele
două comune
Prof. Isciuc Cătălin
Prof.Cozma
Minodora
Înv. Cozma Daniela
Prof. Filip Laura
Prof.Michiu
Mihaela
Prof. Gherasim
Lucian

Iunie,
2018

C.D.I.

1000 ron.

C.D.I.

-

13-15
nov.
2018

C.D.I

-

Întocmit,
Prof. Isciuc Ioan Cătălin
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