ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VADU MOLDOVEI
Nr.___________ din_______________________________

Avizat
Director,
Prof. Iacob Alina

ARGUMENT :
În acest an se împlinesc 159 de ani de la UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE,
unul dintre cele mai mari evenimente ce a avut loc în istoria neamului românesc, unire ce s-a
înfăptuit sub conducerea lui ALEXANDRU IOAN CUZA la 24 IANUARIE 1859.
Deşi domnia lui Cuza a fost scurtă, doar 7 ani , realizările sale au fost semnificative.
Îndeplinind programul unionist exprimat în adunarile ad-hoc, reformele sale au contribuit la
modernizarea ţării.
Vasile Alecsandri, Dumitru Almaş, Ion Creangă sunt unii dintre poeţii şi scriitorii
români care au închinat numeroase pagini acestui mare eveniment: UNIREA. Noi, cadrele
didactice suntem datori să facem cunoscute elevilor operele lor, deoarece cu ajutorul acestora
vom reuşi cu mai multă uşurinţă să le trezim în suflet sentimente înălţătoare de dragoste şi
preţuire a valorilor patriotice. Elevii trebuie să cinstească şi să fie mândri de pagina de istorie a
poporului român, pagină scrisă de ALEXANDRU IOAN CUZA .
,,Cât or fi români pe lume
Cât va fi pe cer un soare
A lui Cuza mare nume
Să fiţi siguri că nu moare.”
(Vasile Alecsandri)
COORDONATORI:
Prof. BERARU GABRIEL DAN
Prof. înv. primar DULGHERIU PAULA VERONICA
SCOPUL :
-dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic ;
- îmbogăţirea cunoştinţelor istorice ;
- stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin desene, colaje ;
OBIECTIVE :
- să cunoască importanţa istorică a zilei de 24 IANUARIE ;
- să memoreze poezii dedicate UNIRII
- să înveţe cântecul şi dansul popular “HORA UNIRII” ;
- să-şi stimuleze creativitatea prin transpunerea în desen, pictură, colaje a marelui eveniment.
Grup ţintă : elevii Școlii Gimnaziale Nr. 1 Vadu Moldovei
Locul desfăşurării: sala de clasă, curtea școlii
Perioada de desfăşurare : 22-26 ianuarie 2018
Beneficiari:
 Direcți: elevii
 Indirecți: părinții, cadrele didactice
Resurse materiale:
 videoproiector, CD player, CD-uri
 cartoane colorate
 markere
 versuri despre unire
 coli, instrumente de scris
 diplome, ecusoane

Rezultate așteptate:
 implicarea activă a elevilor în activitățile desfășurate
 evidențierea eficienței activităților extracurriculare
Evaluare:
 realizarea unui CD cu activitățile desfășurate;
 expunerea desenelor, a colajelor şi a creaţiilor literare ;
 aprecieri verbale;
 portofoliul;
 înmânarea diplomelor şi a insignelor omagiale.
CONŢINUTUL PROIECTULUI
Nr.
crt.
1.

ACTIVITATEA

Locul
desfășurării
Sala de clasă

Data

Unirea văzută prin ochi de copil

Sala de clasă

23 ian. 2018

Suntem împreună la bine şi la rău!

Holul școlii
Curtea școlii

25 ian. 2018

„Unire-n cuget și-n simțiri”




2.

3.

Obs.

22 ian. 2018

Prezentarea proiectului;
Stabilirea activităţilor şi sarcinilor ;
Prezentarea importanței zilei de 24 Ianuarie 1859.

 realizarea unor creaţii plastice inspirate de
evenimentele şi imaginile prezentate;
 concurs :
 “Unirea, naţiune a făcut-o!”
 Recitarea poeziei „Alexandru Ioan Cuza”
de Victor Eftimiu
 Joc de rol „Ocaua lui Cuza”
 Evaluarea compoziţiilor plastice
 „HORA UNIRII”- confecţionarea insignelor






program artistic dedicat evenimentului;
expoziţie cu lucrările realizate
dansul “Hora Unirii”
acordarea de diplome şi premii

Director,
Prof. Iacob Alina

Coordonator de programe și proiecte didactice,
Prof.înv.primar Dulgheriu Paula Veronica

