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Clasa IB

Parteneri implicaţi: Muzeul Naţional de Istorie al României,
Muzeul Militar Naţional ,,Regele Ferdinand I”
Parteneri Media: Societatea Română de Radiodifuziune- Radio
România Cultural, On Air SRL –Itsy Bitsy FM, LogiCo, edituri.
-elevii clasei I B, cadru didactic coordonator, părinţii elevilor
clasei.
Programul se va desfăşura pe parcursul a şase activităţi. Trei
dintre acestea se vor desfăşura în cel de-al doilea semestru al
anului şcolar 2017-2018, iar următoarele trei în anul şcolar
2018-2019.

Activităţi
Resurse Indicatori de 

performanţă
Termene

Umane Materiale
1.Expoziţie de 
hărţi şi fotografii
,,Înfăptuirea
Marii Uniri”

-5000 de elevi
-250 cadre 
didactice
5000 de părinţi

-hârtie, culori, 
lipici, foarfece, 
copiatoare, 
internet, spaţiu
de expunere

-elevii realizează
hărţi interactive
-organizarea
expoziţiei
-acordarea de 
diplome, premii

1.02- 31.03.2018



Prima activitate a proiectului a debutat odată cu înscrierea clasei I B în acest proiect. Cadrul didactic coordonator a primit pachetele de
materiale pentru fiecare copil. Costul pachetului de materiale pentru fiecare elev înscris a fost de 12 lei, fiind suportat de părinţi.

Deasemeni au fost primite şi materiale de elearning: Clipuri şi filme educaţionale (Centenarul României ,Poveste de 1 Decembrie, cântecul
Treceţi batalioane române Carpaţii, fişe de colorat). Pe toată durata celor două luni, elevii au desfăşurat activităţi de familiarizare cu noţiunile noi
vehiculate, au desenat, discutat şi realizat hărţile interactive care i-au ajutat să înţeleagă mai bine care a fost dezideratul major al tuturor
românilor de-a lungul mai multor veacuri: Marea Unire. Astfel micii şcolari de clasa I au făcut cunoştinţă cu România de ieri şi de astăzi, cu
poveştile, legendele şi eroii neamului nostru. După finalizarea lucrărilor s-a trecut la organizarea expoziţiei. A fost pregătit în acest sens un panou
din polistiren pe care elevii au aşezat cele mai reuşite şi frumoase dintre lucrările realizate de ei cu atâta drag.











Am realizat, la nivelul unităţii şcolare, o frumoasă
expoziţie pe tema Înfăptuirii Marii Uniri.

Prof. Alexandrina Triși


