ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIATRA ȘOIMULUI
AN ȘCOLAR 2017- 2018

1918- 2018- 100 de ani de la Marea Unire
PROIECT

TRANSDISCIPLINAR

,,Unirea naţională fu visarea iubită a voievozilor noştri cei viteji, a tuturor bărbaţilor cei mari…Pentru dânsa ei trăiră,
munciră şi muriră.”. (Nicolae Bălcescu)

ARGUMENT
“Unirea e singura temelie statornica a edificiului viitorului nostru; fara dansa ,orice se va cladi , va fi cladit pe
nisip... lumea intreaga sa se incredinteze ca UNIREA este suflarea poporului roman , ca ea ESTE GLASUL ROMANIEI!”
(Dimitrie Bratianu)
Obiectul proiectului îl constituie desfăşurarea de activităţi în scopul conştientizării de către tânăra generaţie a
importantei Marii Uniri din 1918, a semnificaţiei zilei de 1 Decembrie 1918 dar si a celorlalti pasi care au dus la realizarea
acestui deziderat social- politic.
Dezvoltarea ataşamentului tinerilor faţă de comunitatea locală şi naţională din care fac parte este o necesitate din ce în
ce mai presantă în zilele noastre. Formarea deprinderilor de cercetare individuală şi în echipe, cultivarea rigorii ştiinţifice a
studiului şi îmbogăţirea culturii generale prin concentrarea atenţiei asupra unor teme complementare programelor şcolare
sunt elemente esenţiale pentru dezvoltarea competenţelor specifice în învăţământul actual, a valorilor şi atitudinilor
cetăţeneşti ale elevilor, a sentimentului de apartenenţă la comunitatea locală şi a conştiinţei naţionale.

DESCRIEREA PROIECTULUI

SCOP: ◦ Dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic; Stimularea interesului elevilor pentru istoria locală şi
naţională, prin documentare şi realizare de lucrari practice;
◦ Promovarea experienţei elevilor şi a cadrelor didactice coordonatoare în contextul multidisciplinar (istorie,
literatura, arte ), în vederea îmbunătăţirii calităţii actului instructiv-educativ.

TERMEN DE DERULARE: noiembrie 2017 - decembrie 2018

OBIECTIVE:
❖ Să întocmească fișe bibliografice prin documentare bibliografică și istorică;
❖ Să colaboreze cu toți colegii de echipă în vederea obținerii unui produs finit
❖ Să prelucreze informaţii provenite din surse variate;
❖ Să utilizeze informaţiile dobândite în compoziţii de tipul eseului, articolului, creației literare sau artistice, prezentării
power point etc;
❖ Să participe cu interes la acţiuni omagiale desfăşurate în cadrul comunităţii
❖ Să abordeze intradisciplinar, inter şi trandisciplinar conţinuturile;

GRUP ŢINTĂ: elevii din ciclul gimnazial din Școala Gimnazială Piatra Șoimului ,bibliotecarul scolii, profesorul de
istorie, profesorii de muzică și desen

RESURSE:
a) Umane: elevi, cadre didactice;
b) Materiale: calculator, imprimantă, CD-uri, aparat foto, afişe, fişe de lucru, postere, markere etc.;
c) Financiare: autofinanţare;bugetul scolii
d) Informaţionale: cărţi, reviste, atlase, emisiuni TV, site-uri Internet, fişe etc.;

METODE DE LUCRU: investigaţia, cercetarea documentară, ateliere de lucru, studiul de caz, ancheta, masa rotundă,
gândire critică.

FORME DE STIMULARE ŞI RECOMPENSĂ: diplome, lucrari publicate in revista scolii, premii

FINALITATE/DISEMINARE:
♦Realizarea și postarea în școală a unor afișe prin care se anunță intenția de a demara proiectul
♦ Întocmirea unei expoziţii de fotografii din timpul activităților

♦ Editarea unei broşuri „100 de ani de la Marea Unire”
♦ Publicarea în revista scolii, „Rostiri” a creațiilor artistice câștigătoare la concursuri și a unor articole informative

ACTIVITĂŢI:
Stabilirea structurii şi realizarea unei broşuri „100 de ani de la Marea Unire”
Mese rotunde, dezbateri, concursuri de creație;
Activităţi în cadrul CDI, a bibliotecii şcolare;
Întocmirea unei bibliografii de referinţă pentru temele propuse;
Realizarea unor expozitii cu imagini si documente ale evenimentelor istorice ;

PARTENERI: Primaria Piatra Soimului
ECHIPA DE PROIECT:
* prof. ist. PATRICHE NARCISA ELENA - coordonator
Dir. Prof. SOCEA ILEANA
* prof. NICORESCU MONICA
* prof. HANTĂR ȘTEFAN

Prof. CIUBOTĂ TUDORICĂ
Prof. ZAVATE DĂNUȚ
Prof. HODOR IONELA

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
Nr.crt

Denumirea activităţii

Modalităţi de realizare

Repere

Participanţi

Responsabili

desfăş.

cronologice

1.

2.

„Un popor mic- o UNIRE

-

Prezentare pps

Noiembrie

Elevi ai claselor

MARE”

-

Montaj literar- artistic

2017

V-VIII

Pe urmele Marii Uniri

Locul

Sala

de

Prof. Patriche Narcisa

clasa

Broșură- proiect

Prof. Hantăr Ștefan

-Sala-

Expoziție desene

.

festivități

Mari

români-

Alexandru Ianuarie

Ioan Cuza( masă rotundă)

2018

Elevi ai claselor Prof. Patriche Narcisa

Laborator

V-VIII

informati
că

- montarea unei piese de
teatru

Marea Unire reflectată în operele Montaj literar artistic
3.

literare

- expoziție de carte

Februarie

Elevi ai claselor Prof. Nicorescu Monica Biblioteca

2018

IV-VIII

Prof. Hodor Ionela

Sala

Inv. Burlacu Ana

festivități

Inv. Ciobanu Brindusa

4.

Personalități ale Marii Uniri

Masă

rotundă

–

fișe Martie 2018

biografice

5.

Pe urmele....Unirii

Excursie
Ruginoasa și Iasi

Elevii claselor a Prof. Patriche Narcisa
VIII-a

tematică- Aprilie
2018

Elevii claselor a Prof. Patriche Narcisa
VII-a

Prof. Nicorescu Monica

C.D.I.

de

6.

7.

„ Unirea- un vis devenit
realitate”

Concurs pe echipaje

“Treptele unirii”

Concurs de prezentări ppt
(2-3 echipe/clasa)

Mai 2018

Septembrie
2018

Elevi ai claselor
V-VIII

Prof. Patriche Narcisa Sala

de

Elena

clasă

Elevii claselor a
VIII-a A si B

Prof. Patriche Narcisa

Laborator
AEL

Referate

8.

1918- 2018- 100 de ani de istorie Ridicarea
unitară

unui monument Octombrie

aniversar

2018

Elevi ai claselor Prof. Patriche Narcisa

Curtea

V-VIII

școlii

- confecționare ecusoane,

Elevi

stegulețe

IV-a

Dir. Prof. Socea Ileana
clasei

a
Inv.

Mihăilescu Sala

Mihaela
9.

Marea Unire- CENTENAR

-

Montaj literar- artistic

- Expoziție desene
- prezentări

Nov2018

clasă

dec. Elevi ai claselor Prof. Patriche Narcisa Sala
V-VIII
Elevi
IV-a

Elena
clasei

a Prof. de desen
Prof. de muzică

de

de

festivități

Director, prof. Socea Ileana

Realizat, prof. Patriche Narcisa Elena

