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ARGUMENT: 

        Ziua Națională a României, aniversată în data de 1 Decembrie,  este  un 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. 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 se cuvine 
să învățăm să o prețuim la adevărata ei valoare. 

 ECHIPA DE  PROIECT: 

➢ Prof. Elena Vieru – coordonator 
➢ Prof. Elena Ivan 
➢ Prof. Mihăilă Ioana Teodora 
➢ Prof. Lazăr Nicolae 

 

COORDONATORI DE ACTIVITĂȚI 

➢ Profesorii de înv. preșcolar, primar, gimnazial și diriginții care participă la activitățile 
proiectului 

SCOPUL: 

➢ consolidarea și manifestarea sentimentului patriotic, prin îmbogăţirea cunoştinţelor 
istorice 

OBIECTIVE :   

➢ să cunoască importanţa istorică a zilei de 1 DECEMBRIE; 
➢ să caute  pe internet informații care oglindesc acest important eveniment; 
➢ să recite poezii dedicate ZILEI de 1 DECEMBRIE; 
➢ să manifeste imaginație creatoare privind evenimentul aniversat, în desene, pictură, 

postere.  

GRUP ȚINTĂ: 

➢ elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Hărman  
➢ părinți 

LOCUL DE DESFĂȘURARE:   

➢ Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Hărman 
➢ Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Hărman 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE:  



➢ 1 DECEMBRIE 2022 

RESURSE MATERIALE: 

➢ internet; 
➢ cărţi de istorie şi literatură din biblioteca școlară; 
➢ imagini; 
➢ aparat foto; 
➢ boxă. 

 RESURSE UMANE: 

➢ elevi 
➢ părinți 
➢ profesori 
➢ comunitatea locală 

SURSE DE FINANȚARE :  

➢ autofinanțare 

FACTORI IMPLICATI : 

➢ școala ; 
➢ comunitarea locală ; 

REZULTATE ASTEPTATE : 

➢ implicarea activă a  elevilor  în procesul de initiere și derulare a proiectului ; 
➢ manifestarea sentimentului de dragoste de tară  și a simțămintelor patriotice  de către 

participanții direcți și indirecți ; 

MODALITATI DE MONITORIZARE SI EVALUARE : 

➢ expoziție de desene; 
➢ imagini surprinse în timpul derulării activitailor 

diseminarea pe site-ul şcolii; 

PRODUSE ALE PROIECTULUI : 

➢ desene ; 
➢ postere; 
➢ fotografii. 

MODALITATI DE REALIZARE: 

➢ vizionarea unor materiale documentare relevante; 
➢ lectură de text literar care să reflecte tema întâlnirii;  
➢ audiții de cântece patriotice; 
➢ „Patriotism prin implicare și atitudine” - moment artistic. 



➢  

IMPACTUL PROIECTULUI : 

➢  consolidarea colaborării dintre şcoală  și familie ; 
➢  conturarea și stimularea sentimentelor de dragoste și respect față de țară. 

 

CALENDAR DE ACTIVITĂȚI 

 

 

NR. 
CRT. 

Denumirea / descrierea 
activității 

Perioada Participanți  Locul de 
desfășurare 

 
1. 

Vizionarea unor materiale 
documentare relevante 
pentru înțelegerea 
semnificațiilor zilei de 
1Decembrie. 
 

 
 
 
28.11.2022 

 
-elevii Școlii 
Gimnaziale 
„Mihai 
Eminescu” 
Hărman; 
-profesori 
coordontori. 

 
 
 
-sala de clasă; 
-Centrul 
„Gudeamus” 

     2. Lectură de text literar care 
să reflecte tema / 
problematica zilei de 
1Decembrie. 
 

 
29.11.2022 

-elevii Școlii 
Gimnaziale 
„Mihai 
Eminescu” 
Hărman; 
-profesori 
coordontori. 

 
-sala de clasă; 
-Centrul 
„Gudeamus” 

3. Audiții de cântece 
patriotice. 
 

29.11.2022 -elevii Școlii 
Gimnaziale 
„Mihai 
Eminescu” 
Hărman; 
-profesori 
coordontori. 

 
-sala de clasă; 
-Centrul 
„Gudeamus” 

4.  
„Patriotism prin implicare 
și atitudine” - moment 
artistic. 

 
 
1.12.2022 

-elevii Școlii 
Gimnaziale 
„Mihai 
Eminescu” 
Hărman; 
-profesori 
coordontori. 

Biserica 
„Adormirea 
Maicii 
Domnului” 
Hărman 

 

 


