PLANIFICAREA PROIECTULUI

Criterii pentru alegerea subiectului
Aţi ales un subiect pe care v-aţi dori să-l cercetaţi pentru concurs. Cum puteţi fi siguri
că acesta este potrivit pentru realizarea unui proiect de istorie?
Întrebările de mai jos vă pot ajuta să verificaţi compatibilitatea subiectului cu tema
generală, înainte de a lua o decizie finală asupra lui. Dacă puteţi răspunde majorităţii
întrebărilor cu „da”, atunci nimic nu mai stă în calea investigaţiei voastre.

Interes
 Ne trezeşte interes subiectul ales?
 Este ceva interesant ce am putea afla?

Verificarea
subiectului

Tematică adecvată
 Ce face subiectul relevant azi?
 Există vreun interes tematic în subiect sau posibilitatea de a realiza o cercetare
istorică?
Aria de referinţă a subiectului
 Subiectul este limitat la
ￚ o persoană / un grup definit de persoane / o asociaţie / o companie sau
ￚ un eveniment concret sau
ￚ un obiect / o clădire / un loc?
 Se referă la o perioadă de timp rezonabilă (pentru a fi analizat)?
Referitor la locul (locurile) în care găsim sursele
 Este materialul ştiinţific organizat? Inventarul surselor este unul organizat, astfel
încât căutarea să fie una rapidă şi eficientă?
 Există mai multe tipuri de surse acolo? (vezi fişele de lucru de la capitolul
„Activitatea de cercetare”)
 Pot fi accesate sursele (individual sau în grup)?
 Este contacul direct cu arhiva garantat?
Martorii
 Există (mai multe) persoane care să fi luat parte la eveniment (direct sau
indirect)?
 Sunt martorii dispuşi să discute cu noi?

>>

Literatură
 Există literatură de specialitate pe care să o folosim ca fundal pentru cercetarea
noastră?
 De unde putem să facem rost de astfel de cărţi?
Cadrul social
 Există vreo legătură între noi şi subiect (de pildă, prin intermediul familiei)?
 Este posibil să găsim elemente vizibile în comunitatea / regiunea noastră
(memoriale, nume de străzi etc.) care să aibă legătură cu subiectul nostru?
Ajutor
 Există experţi care ar putea să ne ofere asistenţă? Cine?
Încă ceva: Un subiect poate să conducă spre un proiect de cercetare istorică chiar
dacă nu răspundeţi pozitiv la toate întrebările. Dacă sunteţi de părere că aţi răspuns de
prea multe ori cu „nu” şi că, prin urmare, subiectul ales de voi nu a trecut testul nu fiţi
dezamăgiţi. Poate că tema are nevoie de uşoare modificări, astfel încât să se plieze
cerinţelor competiţiei. În acest caz, cel mai bine ar fi să discutaţi cu îndrumătorul
vostru.
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