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Etapele proiectului 
 
 

 
Ce trebuie făcut ca să finalizaţi cu succes un proiect de cercetare istorică? Pentru 
început se impune o planificare riguroasă a activităţii, dat fiind faptul că astfel de 
proiecte presupun mai multe etape fireşti, fiecare cu obiectivele ei specifice de atins. 
Cu cât detaliaţi mai bine planificarea la început de proiect, cu atât mai aproape veţi fi 
de finalizarea lui cu succes. De asemenea, după ce veţi fi parcurs deja jumătate din 
drumul pe care vi l-aţi propus, un astfel de plan vă va ajuta să vă păstraţi perspectiva 
asupra muncii voastre.  
 
Etapele următoare nu pot fi separate clar una de cealaltă. De fapt, ele se suprapun 
aproape mereu. Nici stadiile de lucru individual nu au loc succesiv, ci simultan, motiv 
pentru care trebuie să fiţi cu ochii în patru la mai multe detalii... 

 

1. Planificarea 
 

� Fixează obiectivul proiectului: găseşte subiectul specific şi întrebarea centrală în 
jurul cărora să organizaţi întregul demers ştiinţific 

� Formează o echipă (în cazul în care se doreşte) 
� Găseşte un îndrumător  
� Stabileşte metodele de lucru şi identifică locurile posibile pentru cercetare 
� Stabileşte şi împarte sarcini (în cazul unei echipe) 
� Fixează termene şi creează „scheletul” proiectului (părţi, capitole, subcapitole 

etc.) 
� Anunţă mereu date şi locuri de întâlnire pentru monitorizarea activităţii 
� Gândeşte o formă finală de prezentare a proiectului 
 
Tabelul de mai jos vă va ajuta să controlaţi aceste etape: 

 
Etapa  Locul  Responsabil(i) Perioada  Concluzii 
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2. Cercetarea 
 

� Vizitează arhive, biblioteci, muzee etc. 

� Caută experţi 

� Realizează o listă cu posibili martori ai evenimentului istoric 

� Pregăteşte şi realizează interviuri 

� Colectează, analizează şi descrie lucrări de specialitate şi surse primare care fac 

referire la subiectul cercetării şi compară-le cu alte surse (de exemplu orale) 

� Verifică mereu dacă echipa rămâne concentrată asupra subiectului central fixat la 

început 

� Verifică frecvent dacă toţi membrii echipei sunt implicaţi în activitatea colectivă 

� Notează şi (eventual) dezvoltă ideile care vin pe parcurs 

� Materializează rezultatele cercetării în forma adecvată de prezentare 

 
 

3. Prezentarea 
 

� Alegeţi o formă adecvată de prezentare (faţă de cei cărora doriţi să le prezentaţi 

munca – profesori, evaluatori etc.): lucrare scrisă, film documentar, piesă 

teatrală, colaj etc. 

� Stabiliţi clar când şi unde (de exemplu în cazul unei conferinţe de prese) 

� Definitivaţi detaliile tehnice  

� Ţineţi un jurnal / raport de cercetare 

� Trimiteţi coletul cu proiectul de cercetare către evaluatorii competiţiei 

 
Prea complicat? Crezi că nu o să faci faţă? Nu intra în panică! Noi te vom însoţi şi vom 
oferi asistenţă pe tot parcursul acestei perioade. Vei vedea că nu e atât de dificil 
precum pare. Pentru fiecare din etapele menţionate mai sus punem la dispoziţie fişe de 
lucru cu informaţii detaliate şi sfaturi. 
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