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PROIECT EDUCAȚIONAL
                                                  „CUZA ȘI UNIREA”

Data: 22-25 ianuarie 2016
Locația: Colegiul Tehnic „Apulum” – Centrul de Documentare și Informare
Grup țintă: elevii claselor a VI-a A și a VII-a A 
Argument: 
                „Unirea e singura stare politică ce putea să asigure viitorul nostru și să ne permită a da

țării organizarea ce o așteaptă de atât de mult timp”.

Al. Ioan Cuza

Scopul: 
                 Cunoașterea marilor personalități care au participat la Unirea de la 1859, curajul și 

onestitatea de care au dat dovadă acei „mari” oameni și lupta  pentru făurirea Unirii.

Coordonatori proiect: prof. Dăescu Nicoleta, prof. Zlăgnean Ioana, prof. Jurcan Mihaela, prof. 

Mihalca Andreia

Echipa de proiect: dir.  prof.  Urițescu  Dana,  prof.  Molodeț  Emilia,  prof.  Crișan Florentin  și
bibliotecar C.D.I. Panduru Ana 

Obiectivele proiectului
1) pedagogice: 
-cunoaşterea activităţilor realizate de elevii de la Colegiul Tehnic Apulum;
- participarea la activităţi artistice;
-dobândirea mai multor informaţii privitoare la procesul de formare al României moderne;
- cultivarea spiritului patriotic;

2) educative:
-deprinderea regulilor de comportare în societate;
-tratarea cu respect a celorlalţi copii şi a cadrelor didactice;
- deprinderea unor comportamente adecvate activităţilor artistice;
-desprinderea unor învăţături din textul citit.

3) culturale:
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- dobândirea  mai multor informaţii referitoare la trecutul istoric al poporului român;
- familiarizarea cu diferitele momente importante ale unirii;

4) documentare:
- utilizarea resurselor documentare și audio-vizuale din fondul CDI-ului  pentru a răspunde

nevoii de informare;
- identificarea  și  selectarea  tipurilor  de  documente  din  CDI  necesare  pentru  realizarea

acestei activități

Modalităţi de realizare: 
Activitatea  va avea  loc  în  Centrul  de Documentare  şi  Informare  al  Colegiului  Tehnic

Apulum în prezenţa elevilor claselor a VI-a A,  a VII-a A şi a cadrelor didactice.  D-na prof.
Mihalca Andreia  va prezena momentele  activității.  Doamnele  profesoare Dăescu Nicoleta   și
Jurcan Mihaela vor prezenta materiale referitoare la  Unire și perioada domniei lui Al. Ioan Cuza.

Elevii  clasei  a  VI-a pregătiți  de d-na prof.  Zlăgnean Ioana  vor  prezenta  un moment
literar: proză și poezie având ca și subiect personalitatea domnitorului Al. Ioan Cuza.

Elevii clasei a VII-a îndrumați de d-na prof. Dăescu Nicoleta vor prezenta sceneta „Cuza
Vodă la Sfat”.

 La sfârşitul activităţii elevii vor primi chestionare cu întrebări legate de momentul istoric,
după care împreună cu cadrele  didactice participante vor cânta şi vor juca Hora Unirii.

Finalitate:
Trezirea interesului pentru poezie şi pentru trecutul istoric al poporului nostru. 
Trăirea  sentimentelor  şi  convingerilor  patriotice  într-o  gamă  largă  de  nuanţe:  respect,

preţuire, dragoste şi recunoştinţă.

Resurse materiale: 
o Harta României;
o Fondul documentar și audio-vizual al CDI-ului;
o Materiale  necesare  conf.  costumelor  și  ambientului

specifice epocii;
o Aparat foto.

Evaluarea: 
 Monitorizarea activităților în care sunt implicați elevii;
 Urmărirea comportamentului elevilor în timpul desfășurării activității;
 Realizarea de fotografii;
 Concurs.

   
Vizat director,
            Prof. Ursu Carmen Iuliana



    


