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Proiect educational 

 

 
 

Calistrat Hogaș 

(1848-1917) 
 

 

 

Tema: „Centenar 2018 România" 

Locul: Școala Gimnazială 

,,Calistrat Hogaș" Roman 

Data:01.12.2017 – 01.12.2018 

 

ARGUMENT: 

 Adoptarea unui comportament pozitiv şi responsabil faţă de istoria ţării prin identificarea, 

colectarea, catalogarea şi interpretarea de noi surse şi documente istorice care conduc la cunoaşterea mai 

profundă a istoriei anilor 1914 -1918/1919, participarea la sărbătorirea celor o sută de ani de la Marea Unire. 

În afara conştientizării marelui moment al Unirii din 1918, impactul asupra elevilor poate avea o 

mare importanţă prin înţelegerea valorii documentelor, a cunoaşterii momentelor, dramatice uneori, 

premergătoare evenimentelor din decembrie 1918. Totodată se va realiza o apropiere de cunoaşterea istorică 

şi de valoarea tuturor demersurilor. 

Reforma învăţământului presupune o nouă abordare a conţinuturilor, o nouă regândire a procesului 

instructiv-educativ. Totul dobândeşte valoare prin intervenţia creatoare a cadrelor didactice care au în 

centrul atenţiei elevii şi acţiunea acestora de a-şi construi cunoştiinţele şi competenţele proprii prin 

participarea activă la activităţile şcolare. Cunoașterea trecutului implică cu atât mai mult o aventură 

permanentă pentru elevi, dar și pentru profesori în căutarea continuă de noi modalități de cunoaștere și 

abordare a temelor istorice. 

 

      OBIECTIVELE TEMEI: 

➢ Dezvoltarea interesului pentru studiul documentelor istorice legate de problema unirii; 

➢ Implicarea elevilor în activităţi de cercetare-documentare; 

➢ Conștientizarea consecinţelor actelor istorice înfăptuite atunci asupra poporului român. 
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GRUPUL TINTĂ: 

• BENEFICIARI DIRECTI:  elevii claselor pregătitoare – a VIII-a, cadrele didactice și personalul 

auxiliar didactic și nedidactic de la Școala Gimnazială ,,Calistrat Hogaș,, Roman; 

•  BENEFICIARI INDIRECŢI: comunitatea locală; 

 

 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: 

➢ Sălile de clasă, scara elevilor; 

 

PRODUSE  FINALE: 

➢ pregătirea şi prezentarea unor afișe 

➢ dezvoltarea abilităţilor de căutare şi filtrare a informaţiilor; 
➢ creşterea capacităţii de analiză şi sinteză a informaţiilor; 
➢ valorificarea resurselor de învăţare online şi offline; 
➢ valorificarea potenţialului creativ al participanţilor; 
➢ dezvoltarea spiritului competitiv şi de lucru în echipă; 
➢ realizarea unor expoziţii, sesiuni de comunicare; 
➢ implicarea activă a cadrelor didactice şi a elevilor în activităţile desfăşurate în cadrul proiectului; 
➢ creşterea numărului de elevi participanţi la activităţi; 
➢ afișarea pe pagina de facebook a școlii a rezultatelor proiectului, impresii ale participanţilor, 

materiale de studiu, link-uri etc.; 
 

 

ECHIPA DE PROIECT: 

• Prof. Aurelia-Cristina Balașcă 

• Director prof. Luminița Boloca 

• Elevi colaboratori 

• Profesori colabolatori 

 

 

CONŢINUT: 

„Centenar 2018 România" 

Nr. 

crt. 

 

 

Activități  

programate  

 

Luna/Data 

 

Locul desfășurării Participanți Coordonator 

 

1. Marea Unire 

,,1 Decembrie 1918,, 

 

29.12.2017 

Școala Gimnazială 

,,Calistrat Hogaș,,  

Elevii din 

unitatea 

școlară 

Prof. Balașcă 

Aurelia-Cristina 

 

2. Mari personalități ale 

unirii: Iuliu Maniu 

 

Ianuarie 2018 

Școala Gimnazială 

,,Calistrat Hogaș,,  

Elevii din 

unitatea 

școlară 

Prof. Balașcă 

Aurelia-Cristina 

 

3. Unirea Basarabiei cu 

Regatul României 

,,27 Martie 1918,, 

 

Martie 2018 

Școala Gimnazială 

,,Calistrat Hogaș,,  

Elevii din 

unitatea 

școlară 

Prof. Balașcă 

Aurelia-Cristina 

 

4. Mari personalități ale 

unirii: Ion Inculeț 

 

Aprilie 2018 

Școala Gimnazială 

,,Calistrat Hogaș,,  

Elevii din 

unitatea 

școlară 

Prof. Balașcă 

Aurelia-Cristina 

 

5. Mari personalități ale 

unirii: Iancu Flondor 

 

Septembrie 2018 

Școala Gimnazială 

,,Calistrat Hogaș,,  

Elevii din 

unitatea 

școlară 

Prof. Balașcă 

Aurelia-Cristina 

 

6. Unirea Bucovinei cu 

Regatul României 

 

 

Noiembrie 2018 

Școala Gimnazială 

,,Calistrat Hogaș,,  

Elevii din 

unitatea 

școlară 

Prof. Balașcă 

Aurelia-Cristina 

 



7. Centenar Marea Unire 

,,1 Decembrie 1918,, 

Plăcuță aniversară 

(250 lei) 

 

Decembrie 2018 

Școala Gimnazială 

,,Calistrat Hogaș,,  

Elevii din 

unitatea 

școlară 

Prof. Balașcă 

Aurelia-Cristina 

 

        Director,                                                                                                               Coordonator proiect,  

   Prof. Luminița Boloca                                                                                   Prof. Aurelia-Cristina Balașcă 

 

 

 

 


