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A. Fiṣa activităṭii 

 Participant: Ṣcoala Gimnazială Nr. 22 

 Adresa: Str. Zidarilor nr. 5, Galaṭi 

 Nivelurile de învăṭământ: clasele V-VIII 

 Număr elevi: 794 

 Număr profesori: 36 

 Coordonatorii activităṭii: 

- Tudorache Valentina – director 

- Pană Doina Iuliana – director adjunct 

- Avram Paula – Roxana – consilier educativ 

- Panici Doiniṭa – profesor de istorie 

- Barbu Charlotte – profesor de istorie 

- Apostol Ecaterina – profesor pentru învăṭământul primar 

1. Titlul activităṭii:  “Ordin de luptă împotriva uitării” 

2.  Domeniul: cultural  

3.  Scopul activităṭii:  aniversarea Centenarului Marii Uniri prin implicarea elevilor şi cadrelor 

didactice 

4.  Obiectivele educaṭionale ale activităṭii: 

- cunoaşterea şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei naţionale; 

- exprimarea prin comportament a spiritului patriotic, a mândriei identităţii naţionale; 

- conştientizarea că Marea Unire este fapta istorică a întregii naţiuni române; 

- formarea unei atitudini pozitive prin educarea elevilor în spiritul păstrării valorilor tradiţionale. 

5.  Număr de elevi participanți: 150 

     Număr de profesori: 10 

     Număr de părinṭi: 25 

6. Durata activităṭii: 5 ore (1 oră – vizită la Muzeul de Istorie “Paul Păltănea”, 1 oră - aplicaṭii 

practice, 1 oră – vizionare film documentar, 2 ore – atelier demonstrativ de olărit) 

Locul de desfăṣurare: Ṣcoala Gimnazială Nr. 22 Galaṭi,  Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaṭi, 

Palatul Copiilor Galaṭi 
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7. Descrierea activităṭii: 

Proiectul, “Ordin de luptă împotriva uitării” dedicat Centenarului Marii Uniri a debutat cu o 

vizită la Muzeul de Istorie “Paul Păltănea”unde elevii au avut prilejul de a viziona expoziţia “Basarabia 

şi România, la ceas aniversar”. Organizatoarea expoziţiei, muzeograful Maria Magdalena Ţulus a 

subliniat importanţa unirii, Basarabia fiind prima dintre provinciile istorice care s-a unit “ca fiică cu 

Mama sa România”. Revenind la şcoală, elevii au realizat individual sau în echipă, 3 hărţi ale 

României, identificând provinciile româneşti care s-au unit cu ţara. Ȋn spiritul păstrării valorilor 

tradiṭionale, elevii au participat activ la un atelier demonstrativ de olărit în cadrul căruia au observat 

modelarea lutului, valorifcându-ṣi creativitatea prin decorarea unui vas de lut pe care l-au putut lua 

acasă. Proiectul a continuat cu o activitate la Palatul Copiilor unde elevii au vizionat un film 

documentar despre veteranii români ai marelui război de întregire. Ȋn încheiere, elevii au interpretat o 

serie de cântece patriotice prin intermediul cărora ṣi-au exprimat atitudinea faṭă de marile evenimente 

istorice într-o atmosferă de profundă emoṭie ṣi entuziasm. 

 

8. Rezultate obṭinute 

Aniversarea Centenarului României, reprezintă un moment de excepţie în afirmarea identităţii 

naţionale.Abordarea interdisciplinară a proiectului a contribuit la dezvoltarea potenţialului creativ ṣi 

imaginaţiei cultural – artistice a elevilor, precum ṣi la cultivarea  respectului acestora faţă de înaintaşi. 

Elevii şi cadrele didactice împreună cu instituţiile partenere, au desfăşurat activităţi diverse, cu  impact 

în rândul tinerei generaţii, marcând într-un mod inedit şi atractiv un mare moment al istoriei noastre. 

Elevii au conştientizat de asemenea importanţa acestei aniversări pentru poporul român, devenind 

astfel părtaṣi la istoria naṭională a României.  

Pe de altă parte, implementarea tradiṭiilor ṣi obiceiurilor populare ca ṣi modalitate de păstrare a 

identităṭii naṭionale s-a realizat prin intermediul atelierului demonstrativ de olărit în cadrul căruia elevii 

au observat în premieră modelarea ṣi decorarea obiectelor realizate de  meṣterul olar (farfurii, ulcele, 

castroane, puṣculiṭe), având totodată posibilitatea de a-ṣi exersa creativitatea prin decorarea unui vas de 

lut propriu. Interpretarea muzicală a unor cântece patriotice precum “Treceṭi batalioane române”, “Pe-

al nostru steag e scris unire”, “Imnul eroilor” a constituit un prilej pentru elevi de a-ṣi împărtăṣi emoṭia 

ṣi mândria de a fi români. La finalul activităţii s-a realizat o expoziţie cu lucrările elevilor şi au fost 

acordate diplome. 
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9. Precizați dacă elevii/profesorii/părinții și-au manifestat dorința de continuare a acestei 

activități și modalitatea în care puteți asigura acest lucru. 

 

Acest moment aniversar a constituit un prilej pentru participanṭii la activitate de a conṣtientiza 

importanṭa cunoaṣterii originilor ṣi trăsăturilor de neam. Astfel, elevii, cadrele didactice ṣi părinṭii ṣi-

au exprimat dorinṭa de a mai participa la activităṭi similare pe viitor. Meṣteṣugul tradiṭional al 

olăritului va continua în vară, urmând a se realiza o excursie la “Vatra cu dor”, unde ṣi elevii vor putea 

modela lutul. 

 

10.  Motivaţia propunerii activităţii ca fiind una de succes: 

 Primul nostru argument în derularea acestui proiect a fost nevoia de a ne cunoaşte istoria pentru 

a aprecia adevăratele modele demne de urmat într-o perioadă internaţională tulbure. Pentru a vorbi de 

această activitate ca fiind una de succes trebuie să precizăm impactul pe care această activitate l-a avut 

asupra elevilor, aceṣtia  dovedind un interes aparte. Ei au adresat foarte multe întrebări pertinente, au 

fost încântaţi să descopere poveştile de viaţă ale unor veterani de război şi eroi naţionali. Nu în ultimul 

rând, menţionăm contribuţia acestei activităţi în conştientizarea importanţei unei atitudini de respect şi 

apreciere faţă de înaintaşi.La propunerea elevilor ṣi părinṭilor participanṭi, la vară se va organiza o 

excursie unde elevii îṣi vor aprofunda cunoṣtinṭele despre ocupaṭia străveche a olăritului.  

Datorită reuṣitei acestui proiect, s-au planificat mai multe activităţi dedicate Centenarului 

pentru perioada următoare. 

 

B. Mărturii ale elevilor/ profesorilor/ părinṭilor/ partenerilor referitoare la activitate 

 

“La muzeu a fost foarte frumos, am văzut monumente de artă ṣi din antichitate precum ṣi expoziṭia 

dedicată Centenarului Unirii”. (Tanvuia Anca – Teodora, elevă) 

 

“Implicarea elevilor în activităṭi cu caracter divers (istorie, muzică, olărit)a contribuit la dezvoltarea 

spiritului civic al elevilor, a senitmentului de apreciere, respectare ṣi promovare valorilor autentice 

româneṣti” (Prof. Avram Paula – Roxana) 
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“Marea Unire a fost cel mai frumos moment din istoria României deoarece toate provinciile istorice 

locuite de români s-au unit în cuprinsul aceluiaṣi stat naṭional. Ar trebui să-i cinstim pe eroii noṣtri ṣi 

să le transmitem povestea mai departe. Să ne iubim ṭara!” (Chiriṭă Andreea, elevă) 

 

“Sub îndrumarea meṣterul olar, copiii au descoperit tainele lutului ṣi au învăṭat cum fiecare bucată de 

lut poate să devină ceva spectaculos ṣi inedit. O activitate care a îmbinat utilul cu plăcutul”. Felicitări 

organizatorilor! (Chiriṭă Dorina, părinte) 

 

“Cel mai mult mi-a plăcut activitatea în cadrul căreia am realizat manual hărṭi în scopul reprezentării 

minunatei Uniri a Basarabiei, Bucovinei ṣi Transilvaniei. A fost uimitor să ne cunoaṣtem trecutul prin 

aceste activităṭi de excepṭie”. (Petrea Denisa, elevă) 

 

“Copiii au fost vrăjiṭi de complexitatea procesului de creaṭie, de mâinile iscusite ṣi pasiunea 

meṣsterului olar  pentru această veche ocupaṭie.” ( Năstase Tincuṭa, părinte). 

 

“La Palatul Copiilor m-a impresionat foarte mult filmul documentar despre veteranii de război. Le 

datorăm respect ṣi cinste pentru apărarea independenṭei, suveranităṭii ṣi integrităṭii teritoriale a 

României”.(Ṣtefan Andreea – Monica, elevă) 

 

“Mi-a plăcut foarte mult atelierul de olărit. Am putut observa în mod direct instrumentele utilizate în 

realizarea obiectelor din lut, materialele folosite, tehnica abordată. Am fost încântat de faptul că am 

avut posibilitatea să-mi decorez un vas de lut pe care l-am putut lua acasă.(Pintilie Cătălin, elev) 

 

“Copiii sunt cei care ne urmează, care vor duce tradiția mai departe. Aşa cum nu poate fi vorba de 

viitor dacă nu ai un trecut, tot aşa nu poţi vorbi despre un popor dacă nu îi cunoşti creaţia populară care 

îi umple sufletul.” (Apostol Eccaterina, prof. pentru înv. primar). 
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C. Dovezi ale activităṭii 

 

 

CENTENARUL MARII UNIRI LA PALATUL COPIILOR GALAŢI 

 

 

 

 

 

EXPOZIŢIA “BASARABIA ṢI ROMȂNIA” 
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” 

 

 

ACTIVITATE PRACTICĂ                                   VIZIONARE FILM DOCUMENTAR 
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ATELIER DE OLĂRIT 

 

 

 

MOMENT ARTISTIC                                PREMIEREA PARTICIPANŢILOR 

 


