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 În perioada octombrie 2017–ianuarie 2018, la Școala Gimnazială Măru, structură a Școlii Gimnaziale 

Zăvoi s-a desfășurat concursul județean de creație literară și artistico-plastică „ Mândru mi-s că mi-s 

român” 

Ziua de 1 Decembrie 1918 marchează bilanţul luptei românilor pentru întregire statală, care vine să 

încununeze precedentele acţiuni ale fraţilor din Basarabia (9 aprilie 1918) şi Bucovina (15 / 28 noiembrie 

1918). 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. 

 

Scopul proiectului 

➢ dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic ; 

➢ îmbogăţirea cunoştinţelor istorice  ; 

➢ stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin compunerea sau interpretarea de poezii , eseuri , 

desene, ecusoane, colaje 

➢  

Obiectivele specifice ale proiectului 

➢ să cunoască importanţa istorică a zilei de 1 DECEMBRIE  și 24 IANUARIE; 

➢ să lectureze texte care oglindesc acest mare eveniment ; 

➢ să-şi stimuleze creativitatea prin transpunerea în desen, pictură, colaje a marelui eveniment   ; 

➢ să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse 

Am  dorit ca participanţii la acest proiect să-şi dezvolte spiritul creativ iar tinerele talente să fie 

descoperite cât mai devreme. Atât preşcolarii cât şi şcolarii vor cunoaşte mai bine care sunt tradiţiile şi 

obiceiurile specifice fiecărei zone şi îşi vor dezvolta atât dragostea pentru frumos cât și pentru țară. 

Acest proiect s-a adresat  preşcolarilor,  eleviilor din claselor pregătitoare-VIII,  cadre didactice. 

Proiectul educațional „Mândru mi-s că mi-s român” a debutat pe 16 octombrie 2017 şi s-a 

desfăşurat pe parcursul a 15 săptămâni, până în data  24  ianuarie 2018. În cadrul acestui proiect copiii au 

realizat desene, colaje sau creații literare dedicate zilei de 1 decembrie prin care  am dezvoltat dragostea de 

ţară, de pământul strămoşesc. La sfârşitul proiectului a avut  loc un concurs de creație plastică și literară, 

adresat preşcolarilor şi elevilor de la ciclul primar și gimnazial. 

Concursul s-a desfășurat pe două secțiuni: 

     Secţiunea  I – Desen, pictură, colaj  

     Secţiunea II –  Creaţii literare cu tema „Mândru mi-s că mi-s român” 

                 Partenerii acestui proiect au fost:   

➢ Seminarul Teologic „Ep.Ioan Popasu”-structura Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1 Caransebeş 

➢ Școala Gimnazială Petroșnița-structură Școala Primară Goleț 

➢ ȘcoalaGimnazială „Ștefan Velovan” Rusca Montană 

➢ Școala Gimnazială Băuțar, 

➢ Școala Gimnazială „Gheorghe Frățilă” Glimboca  

➢ Parohia Ortodoxă „Pogorârea Sfântului Duh” Măru 

➢ Primăria comunei Zăvoi 

 



                  Proiectul  ,, MÂNDRU MI-S CĂ MI-S ROMÂN”  va fi continuat şi în anii şcolarii următori, 

urmărind  implicarea a cât mai multe şcoli  din judeţul Caraş-Severin. La ediţiile următoare am dori ca 

finalitatea proiectului să fie editarea unei reviste, care să vină în sprijinul cadrelor didactice în activitatea 

desfăşurată la clasă 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


