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PROIECT EDUCATIV 

 

 

 



ACTIVITATEA NR. 7  

 

    PROIECT  DE ACTIVITATE 

Titlul Proiectului de activitate:  

  ,,Porolissum rediviva.  

Incursiune în istoria unei așezări romane dispărute" 

Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează:  

 ŞTIINŢIFIC şi EDUCAŢIE  PENTRU VALORI   

Tipul de proiect: la nivel  judeţean 

A. APLICANTUL:  

          Coordonate de contact: Zalău, jud. Sălaj, B-dul Mihai Viteazul nr.59, Tel/Fax 

0260/616001 e-mail: ct_apizal@yahoo.com 

 

Responsabili: director, Colegiul Tehnic „Al. Papiu Ilarian”, prof. Ioan Lung 

         director, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Sălaj, dr. Corina Bejinaru 

 Coordonator proiect:  prof. Mariana Iuga  

 Coordonator activităţi: muzeograf - Dan  Culic 

     prof. Mariana Iuga 

    prof. Slevaş Bianca   

colaboratori,  Colegiul Tehnic ,,Al. Papiu Ilarian” Zalău:  

   consilier şcolar-Aniela Lung  

   preşedinte Asociaţia ,,API LYCEUM”, prof. Mircea  Radu  

 

 



A. Argument 

 Confruntându-ne, în calitate de cadre didactice şi educatori, cu implicatiile pe care 

le are în rândul elevilor un învăţământ centrat în principal pe educarea informativă şi mai 

puţin pe educarea morală, patriotică, considerăm necesar să readucem în prim-plan 

conceptual de valoare, valoare naţională şi valoare locală, unitate şi mai ales unitate în 

diversitate. Suntem convinşi de faptul că, dezvoltând în viitorii cetăţeni respectul şi 

mândria  apartenenţei  naţionale şi europene, îi vom pregăti  pentru a se integra activ într-

o lume democratică, interdependentă, a schimbărilor rapide. 

 În acest context, Colegiul Tehnic „Al. Papiu Ilarian” şi Muzeul Judeţean de Istorie 

şi Artă, Zalău, Sălaj am conceput acest proiect de cercetare ştiinţifică dar şi de cultivare a 

respectului faţă de valori prin subproiectul; ,,Porolissum rediviva. Incursiune în istoria 

unei așezări romane dispărute" 

Manifestarea se înscrie în proiectul educativ judeţean iniţiat de Colegiul Tehnic „Europa 

Contemporană – Unitate în diversitate”, care îşi propune implicarea elevilor într-o 

serie de activităţi pentru cunoaşterea valorilor istorice locale, naţionale şi europene. 

 

B. Descrierea Proiectului 

 Activitatea de proiect face parte dintr-un proiect mai amplu ,,Europa contem-

porană, unitate în diversitate” care cuprinde  nouă subproiecte iar acesta este al şaptelea.  

 Pentru elevii de clasa a IX-a care studiază istoria antică, în programa este cuprinsă 

şi competenţa de a realiza o cercetare ştiinţifică. Excursia de documentare la Complexul 

arheologic de la Porolissum ne  oferă oportunitate de a realiza o cercetare reală a 

obiectivelor istorice respectiv a geografiei locului. 

  Pentru aceasta am desemnat clasele participante pe un criteriu simplu: 

coordonatoarele proiectului, Slevaş Bianca si Iuga Mariana suntem prof. de geografie  şi   

istorie respectiv  diriginte la cls. a IX-a D şi a IX-a B. 

 Am realizat o relaţie cu conducerea Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău, 

Sălaj, respectiv cu responsabilul de proiect dl. muzeograf Dan Culic.  De comun acord 

am stabilit scopul şi obiectivele proiectului , respectiv activităţile şi calendarul.  

 Activităţile pe care le-am propus: împărţirea pe  6 grupe a fiecărei clase; vizitarea 

Complexului Porolissum; culegerea de date preliminare; realizarea unei pagini de 

facebook; completarea cercetării pentru domeniul grupei prin accesarea paginii de 

facebook unde coordonatorii plasează bibliografia orientativă şi alte surse de informare, 

respectiv consiliază elevii dacă au nelămuriri sau întâmpină dificultăţi în cercetare şi 



redactare; stabilirea criteriilor de evaluare a portofoliilor de cercetare, a caracteristicilor 

cercetării ştiinţifice (referatului) şi a prezentării PPS; prezentarea rezultatelor cercetării 

(referat) şi prezentarea sintetică a acestora printr-o prezentare PPS, pe grupe; stabilirea 

criteriilor de evaluare şi a clasamentului, premierea pe secţiuni a grupelor câştigătoare; 

diseminarea rezultatelor prin mijloacele menţionate. 

 

C. Scop: dezvoltarea sentimentelor de respect faţă de valorile materiale şi spirituale 

locale; 

D. Obiective: 

 conştientizarea datoriei pe care o are fiecare generaţie în a păstra şi a transmite mai 

departe, în timp, creaţia materială şi spirituală a locului în care trăim;  

 

 deprinderea unor metode şi tehnici de cercetarea istorico - geografică;  

 

  consolidarea grupurilor de elevi;   

 formarea abiliăţii de a comunica şi a accesa o informaţie ştiinţifică; 

 

 formarea competenţelor necesare muncii în echipă şi acceptarea diverselor roluri;  

 

 dezvoltarea unei atitudini pozitive, deschise spre perspectivele multiple ale istoriei, 

activism şi responsabilitate civică; 

 

 deprinderea de a aborda interdisciplinar o problema ştiinţifică; 

 

 dezvoltarea simţului de orientare geografică; 

 

 sistematizarea cunoştinţelor despre modul de formare a unităţilor de relief, structura 

geologică şi resursele de subsol; 

 

 sesizarea importanţei măsurilor care se impun pentru conservarea şi protecţia 

cadrului natural împotriva degradării terenurilor prin utilizare necorespunzătoare. 

 

Grup ţintă: beneficiari direcţi - elevii din cls. a IX-a B și a IX-a D 

                   beneficiari indirecţi: comunitatea locală, părinții 

Durata: 30 de zile 



Conţinutul proiectului: Proiectul îşi propune implicarea elevilor de liceu într-o serie de acţiuni 

realizate în colaborare cu parteneri locali, în vederea  cunoaşterii  valorilor istorice locale, 

naţionale şi europene. 

E. Calendarul activităţilor 

I. Vizita la Porolissum 

II. Formarea grupurilor de lucru cu atribuirea unei teme. Formarea unui grup de discuții 

pe facebook, eventual o întâlnire pentru a discuta criteriile de elaborare și prezentare a 

rezultatelor, instruirea în vederea folosirii aparatului critic și a bibliografiei. 

Temele viitoarelor lucrări: 

1. Fortificațiile de la Porolissum. Castrele și limes-ul. 

2. Infrastructura. Drumuri și apeducte. 

3. Casa romană. 

4. Viața spirituală. Templele și necropolele. 

5. Orașul și vicus-ul roman. 

 

III. Perioada de documentare bibiografică. 

IV. Perioada de redactare. 

V. Susținerea unui colocviu numit ,,Porolissum rediviva. Incursiune în istoria unei 

așezări romane dispărute". 

VI. Evaluarea portofoliului pe grupe   

VII. Premierea pe secțiuni:  a.   Cea mai bună prezentare 

                                                        b. Cea mai bună lucrare 

Rezultate: 

 pagina de socializare -  facebook; 

 portofoliile de cercetare 

 prezentarea electronica – PPS 

 

 



F. Rezultate:  

 cantitative: 

 5 portofolii de cercetare istorie 

 ecologizarea Complexului arheologic Porolissum 

 calitative: 

 atingerea obiectivelor stabilite 

G. Diseminarea proiectului:  

 pe situl şcolii 

 pagina de facebook a proiectului 

 pagina de facebook a Muzeului 

H. Sustenabilitatea proiectului: prin sponsorizare din partea S.C. Aledora Sc şi Tenaris S.A 

I. Bugetul proiectului: 500 lei 

J. Parteneri: 

Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău, Sălaj 

Agenţia de protecţie a Mediului Sălaj 

Colegiul Tehnic ,,Al. Papiu Ilarian” Zalău 

 

K. Calendarul desfășurării acțiunii: 

1. Excursia la complexul arheologic de la Porolissum; 08.04.2015, orele 10-14. 

2.  Perioada de documentare bibliografică: 08.04.2015-25.04.2015 

3. Perioada de redactare: 25.04.2015-08.05.2015 

4. Susținerea unui colocviu numit ,,Porolissum rediviva. Incursiune în istoria unei așezări 

romane dispărute": 9 mai 2015 

5. Evaluarea portofoliului pe grupe : 9 mai 2015 

6. Premierea pe secțiuni:  a. Cea mai bună prezentare 

        b. Cea mai bună lucrare: 9 mai 2015 


