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Chiar dacă la o vârstă fragedă elevii nu pot să înțeleagă cu adevărat semnificația 

Imnului Naţional până când nu se realizează o familiarizare cu Istoria României, acesta 

poate fi una dintre poeziile pe care le învață de mic. Poemul Un răsunet, de Andrei 

Mureşanu, după care a fost adaptat Deşteaptă-te, române! a fost redactat în timpul 

Revoluţiei de la 1848, unul dintre momentele când conştiinţa naţională a fost puternică. 

Deşi steagul României ar trebui să se regăsească în cuibul părintesc al fiecărui copil, fapt 

puţin probabil, este de datoria fiecărui părinte/ profesor să îi explice copilului importanţa 

acestui simbol naţional. Este necesar ca şcolarii să respecte sărbătorile naţionale cele mai 

importante şi să le fie explicate motivele pentru care aceste zile sunt rememorate (1 

Decembrie - Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România (1918) 

- Centenarul Marii Uniri, 24 Ianuarie 1859 - Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al 

Tării Românești, după alegerea acestuia ca domn al Moldovei, în 5 ianuarie - Unirea 

Principatelor Române, 25 octombrie - Ziua Armatei, o manifestație cu caracter patriotic, 

moment când copilul are prilejul de a afla informații despre sacrificiile soldaților români în 

numele țării lor, Ziua Eroilor - zi în care toţi românii comemorează eroii căzuţi în primele 

două războaie mondiale, dar şi în Războiul de Independenţă). 

Ce poate fi mai înălțător decât momentul când tinerei generații îi este deschisă 

calea spre vizitarea câtorva monumente importante dedicate unor momente de triumf din 

istoria României: Arcul de Triumf din Bucureşti, de unde porneşte şi Calea Victoriei, 

denumită astfel după întoarcerea trupelor române victorioase în încercarea de reîntregire a 

neamului, Parcul Carol din capitală - unde se află şi mormântul soldatului necunoscut, 

Mausoleul de la Mărăşeşti şi Monumentul Eroilor Români din al Doilea Război Mondial, de 

la Carei (Satu Mare), dar şi statuia marelui domnitor Mihai Viteazul, din Piaţa Palatului 

Princiar, din Alba-Iulia etc. Dincolo de toate datele şi informaţiile importante cu privire la 



istoria României, este imperios necesar a lega patriotismul de implicarea noastră civică. 

Dacă aceste fapte lipsesc, patriotismul e reprezentat doar de vorbe fără însemnătate. Da, 

momentele în care românii îşi dădeau viaţa pe câmpul de bătălie pentru integritatea 

teritorială a ţării au trecut, dar faptele trebuie să rămână foarte importante în memoria 

urmaşilor. Elevii de vârstă fragedă înţeleg mai bine semnificaţiile acestor evenimente 

istorice dacă sunt familiarizaţi să se ofere voluntari în proiecte de înfrumuseţare locală, 

învăţând astfel, prin exemplul adulţilor, de a-şi demonstra patriotismul. În momentele când 

sentimentul patriotic nu este însoţit de aspectele sale cetăţeneşti şi responsabile, apare 

demagogia. Aşadar, să îi învăţăm pe copii nu doar să îşi iubească ţara, ci să le arătăm şi 

cum pot să îşi manifeste iubirea faţă de ea în mod practic, respectând regulile/ legea şi 

arătând bunăvoinţă şi respect faţă de compatrioţii săi. În zonele rurale cultura s-a păstrat 

mult mai bine faţă de zonele urbane. În ciclul preşcolar copiii învaţă jocuri şi cântece din 

folclorul copiilor, la serbări mai este prezentat câte un joc popular. În şcolile generale şi 

licee procentul acestora a mai scăzut, aproape că nu mai funcţionează niciun cerc de joc 

popular şi/ sau de etnografie, în prezent fiind promovate puternic valorile europene. E bine 

că ne putem bucura de multiculturalitate, însă ar fi bine să nu ne pierdem tradiţiile, iar 

evenimentelor istorice şi personalităţilor româneşti să le acordăm cu mândrie celebrările 

regionale şi naţionale. Înainte de a perpetua o atitudine desconsideratoare la adresa 

propriului popor sau ţară, îndemnul meu este de a ajunge cu reprezentanţii tinerei generaţii 

în locurile spectaculoase din România: vulcanii noroioşi, Munţii Retezat, Munţii Bucegi, 

Cheile Nerei, Delta Dunării, Cazanele Dunării, Mănăstirile din ţară. Este nevoie ca noi, 

părinţii şi profesorii, să transmitem copiilor nostri şi latura bună a lucrurilor, pentru că 

aceştia învaţă, de cele mai multe ori, ceea ce cred adulţii, şi nu ceea ce le spun aceştia, şi 

pentru că o conduită patriotică presupune inclusiv formarea voinţei şi a caracterului. 

Curajul, perseverenţa, dragostea faţă de muncă ţin, de asemenea, de educaţia patriotică. 

În scopul formării conduitei patriotice nu numai şcoala şi comunitatea sunt responsabile, ci 

şi familia, acest demers fiind necesar să aibă trei principii de bază, prin a căror respectare 

cei mici pot fi determinaţi să se ataşeze de locul în care trăiesc. Acestea sunt: • exemplul 

pozitiv; • respectul faţă de tradiţii, obiceiuri şi religie; • implicare în acţiunile comunităţii. 

Astfel, cu siguranţă, vom reuşi să îî facem pe tinerii noştri să se simtă confortabil în ţara lor, 

oprind astfel exportul tinerilor intelectuali. 

În cadrul procesului de pregătire a elevilor pentru integrarea socială, a procesului de 

socializare a lor, educaţia patriotică ocupă un loc important. Vasile Conta spune că 



fundamentul moral al unui popor este patriotismul, fără de care nu putem concepe o viaţă, 

dar încă un stat. Formarea conştiinţei şi conduitei patriotice urmează drumul formării 

comportamentelor morale. De obicei, se vorbeşte despre evenimentul patriotic, plasându-

se patriotismul în mod exclusiv, în planul afectiv. Dacă patriotismul s-ar limita numai la 

planul afectiv, acesta n-ar mai avea nicio valoare. Valoarea acestei trăsături morale constă 

şi în fapte, în comportamentul patriotic. Este vorba despre identitatea naţională, identitatea 

de conştiinţă naţională şi de sentimentul apartenenţei naţionale. Conţinutul educaţiei 

patriotice îl constituie patria. Sensul concenptului de patrie, în decursul istoriei a fost 

modificat şi tălmăcit în interesul stăpânitorilor, fapt care l-a făcut pe Tudor Vladimirescu să 

tragă un semnal de alarmă spunând că patria este norodul, şi nu tagma jefuitorilor. Patria 

este pământul stropit cu sângele strămoşilor, bogăţiile naturale şi realizările poporului, 

frumuseţile peisajelor, evenimentele de luptă şi sacrificiu prin care a trecut poporul, precum 

şi bogăţiile sale spirituale: limba, portul, obiceiurile din străbuni. Toate aceste au susţinut 

identitatea noastră naţională peste capul tuturor vitregiilor vremii. 

Patriotismul înseamnă în primul rând conştientizarea copiilor asupra acestor realităţi 

naţionale, începând de la cea mai fragedă vârstă. Cunoaşterea şi interiorizarea lor, 

transformarea acestora în trăiri interne şi manifestări comportamentale, în relaţiile copilului 

cu mediul geografic şi spiritual al patriei sale constituie obiectivul principal al educaţiei 

patriotice. Trăirile afective, care constituie mobilul comportamentelor patriotice, imprimă 

relaţiilor dintre copil şi patria sa o nuanță de adeziune. Dar vibraţiile interioare nu se 

declanşează decât în situaţiile în care copilul este angrenat în executarea responsabilă a 

unor acţiuni sau în trăirea unor momente solemne de neuitat, într-o atmosferă proprice. 

Astfel, se formează sentimente de dragoste faţă de locul natal şi de oamenii săi, faţă de 

bogăţiile şi frumuseţile naturii, admiraţia faţă de vitejia şi dârzenia poporului, faţă de istoria 

sa, faţă de înţelepciunea şi talentul poporului nostru, respect pentru valorile materiale şi 

spirituale create de popor, identificarea cu soarta patriei şi a poporului. Mai mult ca în 

oricare act moral, convingerile patriotice au o puternică forţă mobilizatoare, mergând până 

la sacrificiul suprem. Conduita patriotică include o serie de deprinderi şi obişnuinţe de 

comportare patriotică, precum şi trăsături pozitive de voinţă şi caracter, implicate în 

atitudinile patriotice. Putem afirma că patriotismul este o trăsătură a personalităţii a cărei 

geneză apare din cea mai fragedă vârstă şi se îmbogăţeşte şi se structurează pe tot 

parcurusl vieţii ca urmare a dinamicii relaţionale dintre individ, colectivitatea din care face 

parte şi patria sa. Din punct de vedere psihogenetic, patriotismul ca trăsătură a 



personalităţii cunoaşte o evoluţie legată de perioadele de vârstă pe care le parcurge 

educabilul, de extindere a cunoştinţelor sale despre patrie şi de îmbogăţire a experienţei 

sale sociale. Formarea conştiinţei şi conduitei patriotice este condiţionată în mare măsură 

de structurarea progresivă a noţiunilor de patrie, patriotism şi popor. La început se 

formează o serie de reprezentări despre locul natal, care, corelate cu unele trăiri afective, 

constituie premisele formării noţiunii de patrie. Prin mediul socio-uman în care trăieşte şi se 

dezvoltă copilul - familie, grădiniţă, şcoală - prin cunoştinţele despre patrie şi popor pe care 

le dobândeşte prin studierea, mai ales, a disciplinelor educaţiei umaniste, noţiunea de 

patrie capătă o extindere spaţială de la locul natal până la întregul teritoriu al ţării şi o 

aprofundare a înţelesului până la cuprinderea poporului cu trecutul şi prezentul său, cu 

valorile materiale şi spirituale.  

Unii psihologi, printre care şi Jean Piaget, stabilesc etape cu privire la trăsături specifice în 

evoluţia patriotismului pe parcursul dezvoltării personalităţii copilului. Daca în ciclul 

achiziţiilor fundamentale elevii au fost activ implicaţi în recunoaşterea însemnelor ţării - 

drapel, stemă, hartă, sigiliu, imn naţional, recitarea unor poezii, interpretarea vocală a unor 

cântece, realizarea unor desene în funcţie de mesajul textului lecturat, marcarea, prin paşi 

simpli de joc popular, a unor hore, în ciclul de aprofundare activităţile au devenit mai 

complexe, astfel că şcolarii au avut oportunitatea experienţierilor şcolare şi extraşcolare de 

implicare în cadrul unor festivaluri şi concursuri judeţene, naţionale şi internaţionale, cu 

vădite valenţe psihopedagogice şi cultural-patriotice. 
 

Data Exemplificări - Festivaluri şi concursuri  Premiul 

Aprilie 

2018 

Festivalului Primăvara copiilor (Centenarul Marii Uniri) 

Secţiunea recitare - eleva Andreica Mara Ioana 

Premiul II 

Ianuarie 

2018 

CAERI, 2017 , Nr. 26404/16.02.2017, Anexa A. Domeniul cultural-artistic, 

Culturi şi Civilizaţii, pag. 19, poz.401 - Proiectul Naţional cu participare 

Internaţională Naşterea Domnului - Renaşterea Bucuriei, ediţia a VII-a.  

- Secţiunea I - Creaţii copii (CD, ISSN, Revista Crăciunul văzut prin ochi de 

copil nr.5/2018): Creaţie plastică clasică. Revista copiilor Crăciunul văzut prin 

ochi de copil, nr. 5/2018; CD, ISSN; 

- Secţiunea II: Simpozion Internaţional. Secţiunea III: Conferinţă Naţională 

Naţional. Furnizor: Şcoala “B.P. Haşdeu”, str. Ion Creangă, loc. Iaşi, jud. Iaşi;  

concurscraciun@yahoo.com; concurscraciunelevi@yahoo.com 

În 

aşteptarea 

rezultatelor 

mailto:Concurscraciun@yahoo.com
mailto:concurscraciunelevi@yahoo.com


Iunie  

2017 

Festivalul-Concurs Naţional de Folclor, 

Tradiţii şi Obiceiuri "Chip de copil", ediţia 

a VII-a, Şcoala Gimnazială "C-tin 

Brâncuşi", Medgidia, CAEN 2017, 

Domeniul IV, poz.11  

- profesor (simpozion),  

- elevi (concurs de arte vizuale: Andreica Mara Ioana şi Fizeşan Alex-Denis); 

Diplomă 

Premiul II 

Menţiune 

Iunie  

2017 

Simpozionul Naţional "Urme vii - Şcoala românească de mâine", ediţia a IV-a. 

Concurs pentru elevi - "Şcoala, tărâm de poveste" (Copilărie, vis şi fantezie") - 

compoziţii literare, Şcoala Gimnazială BACIU, Cluj-Napoca. CAER, 2017  

- Creaţii literare: Sălicean-Devian Irina-Alisa şi Mureşan Carina Maria, Mureşan 

Maria, Balint Antonia Elena);  

2 Premii I 

1 Premiu II 

1 Premiu III 

Decembrie 

 2017 

CAER 2017 al MEN. Domeniul cultural-artistic, Arte vizuale nr.187/ pagina 9. 

Proiectului educațional interjudețean cultural – artistic. “Lada de zestre a 

românilor”, ediţia a III-a, decembrie 2017.  

- Secţiunea I - Simpozion Interjudeţean de comunicări ştiinţifice: Tradiţii, 

credinţe şi obiceiuri prezente în sărbătorile de iarnă. CAER 2017, Domeniul 

cultural-artistic, Arte vizuale nr.187/ pagina 9 Articol: Mărinimia micilor şcolari 

cu prilejul sărăbtorilor de iarnă. Furnizor: MEN, ISJ Hunedoara, Grădiniţa PP 

Nr. 3, Structura PP+PN 1, loc. Petroşani, jud. Hunedoara 

- Secţiunea a II-a: Concurs Interjudeţean - Expoziţie de creaţie. Tema: „Tradiții 

și obiceiuri de iarnă”, Ediția a III-a. Cuprins în Concursul Interjudeţean 

Expoziţie de creaţie - Tradiţii şi obiceiuri de iarnă. Compoziţii plastice: Mureşan 

Carina şi Terheş Teodora; 

- Secţiunea profesori: Comunicări ştiinţifice: Mărinimia micilor şcolari cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă. Volum colectiv, CD, ISBN 978-973-0-26117-2. 1 autor/ 

articol, Adeverinţă Nr. 2455/08.12.2017. MEN, ISJ Hunedoara, Grădiniţa cu PP 

nr. 3, Structura PP+PN1, Petroşani. Coord, clasele primare. 

Premiul I 

Premiul 

special 

Diplomă 

Mai  

2017 

Proiectul "Gândeşte verde, trăieşte verde". Concurs judeţean-Expoziţie. Liceul 

Tehnologic Special SAMUS Cluj-Napoca. CAEJ 2017, poz. 79 

Artă decorativă: Andreica Mara Ioana 

Prezentare PowerPoint: Pop David Patrick şi Budişan Tudor Gabriel. 

Premiul I 

Premiul I 

Ianuarie 

 2016 

Proiectul educaţional «Ion Creangă, Mărţişorul Literaturii Române». CAER 

2015, poz. 1027. Domeniul cultural-artistic - Concurs Naţional cultural-artistic, 

ediţia a III-a, 2015, MEN, CAER 2014, poz 1027 

Secţiuni: Mărţişoare/Felicitări: 1 elev, Desene/Picturi: 1 elev, Măşti: 1 elev 

Furnizor: ISJ Neamţ, CCD Neamţ, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Nicolau” 

Români, structura Goşmani, jud. Neamţ 

- Andreica Mara (Secţiunea mărţişor-felicitare); Sălicean-Devian Irina Alisa 

3 Premii I 

Diplome 

profesor: 

partener, 

participare 



(Secţiunea pictură); Budişan Tudor Gabriel (Secţiunea mască). 

Participanţi: Centrele culturale: polonez, chinez, japonez, burundez, sud-

american, francez, german 

Mai 

2015 

Concursul de desen/pictură România, un tezaur nepreţuit – în cadrul 

Simpozionului Interjudeţean «Urme vii… spre şcoala românească de mâine. 

Moştenire culturală şi identitate naţională în şcoala românească», ediţia a II-a 

Furnizor: MECTS, ISJ Cluj, Şcoala Gimnazială Baciu, jud. Cluj, Consiliul Local 

Baciu, Fundaţia World Vision România. 

3 Diplome 

de 

participare 

 

  De asemenea, elevii clasei a III-a B, în primul semestru s-au implicat activ în 

secvenţe de lectură cu conţinut istoric  - volumul Cum s-a născut poporul roman, de Neagu 

Djuvara şi Radu Oltean, urmărind astfel: realizarea unor proiecte tematice - desene, picturi, 

portofolii. 

Concluzionăm prin a specifica faptul că, educaţia naţională, educaţia patriotică este bine a 

se începe de la vârstă fragedă, deoarece “(...) în realizarea educaţiei patriotice se conjugă 

eforturile familiei, ale şcolii şi ale societăţii, ele fiind îndreptate în direcţia dezvoltării 

patriotismului, a conştiinţei apartenenței la propriul popor, a sentimentelor de dragoste şi 

ataşament faţă de popor şi faţă de ţara căreia individul îi aparţine, a educării civismului 

(...)”, fără a face rabat de la principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi 

universitar, conform prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare (Bocoş M-D, pg. 51 şi pg 49). 
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*** Regulamentele de participare în cadrul proiectelor, concursurilor şi festivalurilor 

specificate în tabelul atasat. 


