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PROIECT EDUCATIV 

 

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! 
 

 

AN ȘCOLAR 2017-2018 

 

COORDONATORI PROIECT:  

Prof. înv. primar: Simion Cristina 

Prof.: Tocarciuc Aurel      

Înv.: Ghiță Gina 

 

ARGUMENT: 

De sute de ani, poporul român râvnea să trăiască într-o singură țară: ROMÂNIA. De 

aceea, nu s-a uitat niciodată fapta lui Mihai Viteazul care, în 1600, zdrobind pe dușmani, a unit 

Țările Române. Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca în 1858 a bucurat nespus întregul nostru 

popor. De aceea, la războiul pentru cucerirea independenței au participat români de pretutindeni. 

Iubindu-și cu ardoare pamântul pe care trăia, iubindu-și patria și râvnind întotdeauna să 

trăiasca liber, poporul român a știut să lupte și să se sacrifice pentru acest măreț ideal. Statul 

român unitar, în granițele lui firești, s-a format prin lupta și jertfa românilor de pretutindeni, Alba 

Iulia devenind simbolul acestei Uniri. 

        Ziua Națională a României, aniversată în data de 1 Decembrie,  este moment de readucere 

în memoria colectivă a luptei de veacuri a românilor pentru unitatea și integritatea națională. 

Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma primului război mondial şi 

a ştiut să se afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei principiului 

naţionalităţilor în Europa. 1 Decembrie este Ziua Naţională a României, dar și a noastră, a 

tuturor românilor. Ființa noastră este încărcată de sacrificiul depus de strămoșii noștri pentru a-și 

apăra țara. Noi suntem datori țării în care ne-am născut și este timpul să învățăm să o prețuim la 

adevărata ei valoare. Dorim să întâmpinăm această zi aşa cum se cuvine, cu bucurie, bunătate şi 

inimi curate. Să scoatem din lada de zestre a poporului nostru minunatele tradiţii şi obiceiuri, 

prin ele să încercăm să sădim în sufletele copiilor noştri dragostea pentru sărbătorile creştine, 

interesul pentru datinile străbunilor. 
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SCOPUL PROIECTULUI: 

  Cunoşterea unor elemente specifice care definesc portretul spiritual al poporului român, 

îmbogățirea cunoștințelor istorice; 

 Dezvoltarea, consolidarea și manifestarea sentimentului patriotic; 

 Stimularea expresivităţii prin interpretarea de poezii, cântece, dansuri și exprimarea 

imaginației creatoare prin  desene, postere și insigne aniversare și eseuri; 

 cunoașterea şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

 Să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuim ( 

obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice); 

 Să cunoască importanţa istorică a zilei de 1 Decembrie, mai ales pentru noi, dobrogenii; 

 Să prezinte Unirea ca ideal permanent al românilor de pretutindeni; 

 Să caute la biblioteca școlară și pe internet informații care oglindesc acest mare 

eveniment; 

 Să participe la realizarea unei expoziții cu obiecte de artă populară; 

 Să memoreze și să recite poezii dedicate zilei de 1 Decembrie; 

 Să interpreteze cântece și dansuri specifice; 

 Să-și dezvolte aptitudinile creative prin desene, pictură, postere, confecționarea de 

insigne aniversare, stegulețe  ; 

 Să promoveze spiritul de competiție în rândul elevilor cu talent literar și artistic; 

 Să dezvolte capacităţile interpretative, imaginative şi creative. 

GRUP ȚINTĂ: elevii claselor I și a II-a, elevii claselor V-VIII 

BENEFICIARI: 

o DIRECȚI: elevi (clasa I, a II-a, V – VIII) 

o INDIRECȚI: cadre didactice. 

    DURATA: 20 – 29 noiembrie 2017 

    REZULTATE: expoziție cu obiecte de artizanat, expoziție costume tradiționale, programe 

artistice, parada costumelor (specifice etniilor din zona Dobrogei), materiale promoționale: afișe, 

pliante, cocarde, fotografii, CD-uri, albume, diplome. 

    

   RESURSE:  

o Umane: elevi, cadre didactice, părinți. 
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o Procedurale: observația, studiul de caz, jocul de rol, dramatizarea, expunerea, 

activități practic-aplicative, dialogul, programe cultural-artistice, vizionare dansuri 

specifice Dobrogei. 

o Materiale: costume tradiționale, obiecte de artizanat, PC, aparatură audio-video, 

consumabile, planșe, panouri, cărți, imagini, hărți, obiecte artizanale, decorul, efecte 

sonore 

    EVALUARE: 

- Fotografii, albume, expoziții tematice, diplome; 

- Sondaje de opinie, chestionare; 

- Portofolii realizate de fiecare clasă participantă la proiect; 

- Realizarea unei prezentări PPT cu activitățile desfășurate; 

- Realizarea unui CD care să cuprindă întreaga activitate desfășurată în cadrul proiectului. 

ANALIZA SWOT: 

♥ PUNCTE TARI: 

- sensibilizează copiii faţă de istoria, 

tradițiile, portul popular, arta 

românilor; 

- mijloc puternic de descoperire a 

aptitudinilor actoriceşti-interpretative 

şi a celor colaterale actoriei (desen, 

pictură, dans, muzică, abilităţi pactice, 

etc);  

- familiarizează copii cu munca 

muzeografilor, artiștilor populari, 

inerpreâilor și dansatorilor; 

- contribuie la dezvoltarea capacităţilor 

memoriei, limbajului, imaginaţiei, etc.; 

- dezvoltă spiritul de echipă; 

- organizează în mod plăcut timpul liber 

al elevilor; 

- dezvoltă prestigiul şcolii în rândul 

comunităţii. 

 

♥ PUNCTE SLABE: 

- datorită faptului că nu există fonduri alocate 

în acest scop probabil vom întâmpina 

dificultăţi în confecţionarea costumelor, 

decorurilor, etc 

 

 

♥ OPORTUNITĂŢI: 

- colaborarea foarte bună cu părinții elevilor 

mă determină să încep derularea unui 

parteneriat cu aceștia; 

- - vom putea participa la diferite concursuri 

♥ AMENINTĂRI: 

- lipsa concretă a unor cercuri unde copiii îşi 

pot desfăşura timpul liber, ar putea determina 

părinţii să aleagă altă şcoală unde pot 

desfăşura diferite activităţi. 
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de dans, interpretare, concursuri artistice, 

expoziții; 

- schimb reciproc profesori-elevi în scopul 

promovării competenţelor de comunicare 

orală, practică, precum şi a competenţelor 

digitale; 

 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR: 

Nr. 

crt. 

Activitatea Perioada/ Locație Responsabil 

1. Pregătirea activităților, stabilirea 

planului de desfășurare a 

evenimentelor cu ocazia Zilei 

Naționale a României.  

Repetarea poeziilor, cântecelor și a 

dansurilor pentru programul artistic. 

20 – 29 noiembrie 

2017 

Sala AEL 

Toate cadrele 

didactice implicate în 

proiect 

2. Confecționarea de insigne aniversare, 

cocarde, stegulete, diplome pentru 

marcarea evenimentului.  

20 – 24 noiembrie 

2017 

Sala de clasă 

Toate cadrele 

didactice implicate în 

proiect 

3. Expoziție de desene, picturi, lucrări 

practice – clasa I 

27 – 29 noiembrie 

2017 

Holul Școlii 

Ghiță Gina 

4. Expoziție de obiecte populare, 

artizanat – clasa a II-a 

27 – 29 noiembrie 

2017 

Holul Școlii 

Simion Cristina 

 

5. Expozitie de postere ,, Marea Unire” 

realizată de elevii claselor V-VIII  

 

27 – 29 noiembrie 

2017 

Holul Școlii 

Tocarciuc Aurel 

6. Program artistic: „La mulți ani, 

România!” 

29 noiembrie 

Sala AEL 

Toate cadrele 

didactice implicate în 

proiect 
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