Cod 50

PROIECT EDUCAȚIONAL

MÂNDRIA DE A FI ROMÂN

COORDONATOR: Prof. Cosmin NECULAE
Prof. Gheorghe CHRIPEREANU

„Un popor care nu-și cunoaște istoria e ca un copil care nu își cunoaste părinții.”
Nicolae Iorga

COORDONATOR: prof. NECULAE COSMIN
Prof. CHIRPEREANU GHEORGHE
OBIECTIVE: Cresterea interesului elevilor din grupul tinta pentru istoria românilor, pentru
respectarea si promovarea traditiilor si a valorilor nationale
Cultivarea imaginatiei si creativitatii elevilor
Cunoasterea insemnatatii zilelor istorice pentru români
Formarea atitudinii de respect fata de simbolurile României: tricolor, stema, imnul
national, limba română, Constitutia
Promovarea unor relatii reciproce intre parinti si alti factori educationali, pentru a
forma elevilor sentimentul de pretuire a trecutului poporului român si de mandrie nationala
GRUP TINTA:
Elevii claselor VIII-XII
NR. LOCURI: 20
NR. ORE FACE TO FACE: 18
NR. ORE ACTIVITATI INDEPENDENTE: 12
INSTRUMENTE DE EVALUARE:
1. Portofoliu/portofolii elevi
2. Chestionar
DOCUMENTE PROGRAM:
1. Fisa programului
2. Fise de prezenta elevi
3. Portofoliu program/Portofolii elevi
4. Raport de evaluare program
Observatii:
1. Se va lua in calcul un numar de aproximativ 12 ore, necesare pregatirii individuale a
elevilor, atat pentru cautarea de informatii online, dar si pentru pregatirea portofoliilor.
2. Evaluarea elevilor se va face prin chestionare, dar si prin portofoliul final.

ORAR ELEVI (30 de ore)

ACTIVITATEA

PROGRAM

LOC DE
DESFASURARE
SALA 25

NR. ORE

Prezentarea programului si a
modalitatilor de
realizare/monitorizare/evaluare.
Istoria romanilor in imagini,
prezentare ppt.
Evidentierea principalelor repere ale
istoriei nationale, ce confera
sentimentul identitar si mandria de a
fi român.
Vizionare film artistic cu subiect
istoric, la alegere: "Dacii", "Mircea",
"Vlad Tepes", "Stefan cel Mare",
"Carol I, Regele de Otel al României",
"Pentru Patrie", "Triunghiul Mortii".
Dezbatere pe baza vizionarii filmului.
Prezentare in ppt a Constitutiilor din
1866 si 1923; prezentarea evolutiei
stemei nationale, de la 1859, pana in
prezent
Dezbateri pe echipe, pe marginea
activitatilor desfasurate anterior
Aplicarea de chestionare

LUNI
11-15

MARTI
12-18

Laborator
informatică parter

6

MIERCURI
11-15

SALA 25

4

JOI
11-15

SALA 20

4

4

ORAR CADRU DIDACTIC (40 de ore)
ACTIVITATEA
Intocmire documentatie program
Activitati face to face cu elevii
Activitati independente- intocmirea fiselor de
lucru si a materialelor necesare desfasurarii
activitatilor
Evaluarea activitatii/rezultatelor elevilor
Intocmire raport de evaluare program

PROGRAM

LOC DE
DESFASURARE

Conform orar
elevi

Conform orar
elevi

NR.
ORE
3
18
14

3
2

