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OBICEIUL ,,MERSUL CU CRAII ” 

SPECIFIC ZONEI DE EST A VĂII JIULUI 

                              Prof. Doda Ana 
                                                                                    Colegiul Tehnic ,,Constantin Brâncuși” 

                                                                                    Școala Gimnazială Nr. 5 Petrila 

                                                                                    Jud. Hunedoara 

 

             În tradiţiile sărbătorilor de iarnă, în sânul familiei este mult basm, poezie şi dragoste. Cine vrea 

să cunoască sufletul românului, să intre în casa lui, mai ales iarna! Va vedea atunci cum el se închină cu 

faţa la Răsărit, de unde vine lumina şi că îşi face semnul crucii înainte şi după mâncare. Acestea arată 

că românul este credincios. Credinţa şi-o manifestă cu mai multă tărie de sărbători. Printre ele Crăciunul, 

adică Naşterea Domnului Iisus Hristos şi Anul Nou reprezintă momente speciale din viaţa sa. Ţăranii 

din Valea Jiului (momârlanii) păstrează cu sfinţenie tradiţiile şi obiceiurile moştenite de la înaintaşi, 

indiferent de sărbătoarea religioasă sau evenimentul din viaţa comunităţii cu care obiceiul respectiv are 

legătură. Ei îşi păstrează cu drag portul popular şi îndeletnicirile tradiţionale, pe care le împletesc cu 

civilizaţia şi progresul social şi cultural. 

                  

            Cele mai importante obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă în comunităţile de momârlani sunt: 

tăiatul porcului,  Mersul cu craii, Piţărăii, Colindatul cu steaua. 

                                                                         Mersul cu craii  
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            Prin sceneta interpretată, craii evocă momente cu o vechime de 2 000 de peste ani, momente care 

rezumă Naşterea lui Iisus. Obiceiul Mersul cu craii s-a transmis şi s-a îmbogăţit calitativ din generaţie 

în generaţie, ajungând până în zilele noastre. 

   De regulă, fiecare sat îşi are  propria trupă de crai. Pentru a se putea organiza echipa, trebuie ca 

în satul respectiv să existe tineri apţi şi doritori să facă parte din trupă. Când acest lucru nu se poate 

realiza, trupa reuneşte tineri din două sau mai multe sate. Ceata crailor era alcătuită din tineri în pragul 

plecării în armată sau chiar cu stagiul militar efectuat. În prezent, deoarece stagiul militar nu mai este 

obligatoriu, nu există restricţii de vârstă. Repetiţiile trupei de crai încep odată cu lăsarea postului de 

Crăciun, la 15 noiembrie. Acestea sunt tratate cu maximă seriozitate. Instructorii sunt aleşi dintre 

persoanele în vârstă, cunoscători ai obiceiului datorită participării lor în trupele de crai. Fiecare 

participant al trupei îşi confecţionează costumul propriu pe care îl va purta la colindat. Pe cap poartă 

coifuri confecţionate după model roman, împodobite cu mărgele, bijuterii şi alte podoabe, ajungând să 

cântărească şi 3–4 kilograme. Personajul principal al trupei de crai este Irod, considerat şi şeful trupei, 

fiind ca atare şi cel mai important. Este îmbrăcat cu o tunică de un roşu aprins cu epoleţi aurii. Aurie 

este şi diagonala de peste piept care susţine teaca în care este introdusă o sabie lucitoare, dar neascuţită. 

Pantalonii sunt negri, bufanţi, introduşi în cizme de piele. Coiful este cel mai arătos dintre toate, dându-

i personajului măreţie, sobrietate, chiar rigiditatea caracteristică lui Irod Împăratul. 

În ordinea importanţei rolurilor, urmează cei trei Crai de la Răsărit (magii): Balthazar, îmbrăcat în 

roşu deschis, Melfior în albastru şi Gaşpar în galben. Pantalonii lor pot fi bufanţi sau largi, traşi peste 

cizme sau bocanci. Coifurile sunt asemănătoare cu al lui Irod, fiind împodobite cu mărgele, bijuterii şi 

alte podoabe. Armele folosite de Irod şi cei trei crai, le întâlnim ca arme tăietoare pentru atac şi la daci 

aşa după cum menţionează Frohner, citat de A.D. Xenopol: ,,sabia îndoită la vârf, uneori în forma unei 

secere, arma naţională a geto-dacilor, moştenită de la perşi’’ şi ,,spada lungă şi dreaptă, adeseori cu o 

teacă frumos lucrată, în ornamente’’. 

Îngerul este îmbrăcat în alb, cu o panglică tricoloră aşezată pe diagonală peste îmbrăcăminte. El 

are un băţ înflorat cu panglici tricolore sub formă şerpuitoare. Atârnat de băţ, care poate avea la capăt 

aspectul unui mic topor, se află un clopoţel cu care îngerul dă de ştire (fiind înger întrebător) că trupa 

crailor este binevenită la gazda abordată. 

Cei trei păstori sunt îmbrăcaţi în costume populare cu nelipsitele cojoace sau bituşti din piele de 

oaie. Pe cap poartă căciuli de miel, cu blana în afară, iar în mână au câte o boată ciobănească din lemn 



 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

7 
 

de corn, cu măciulie, la partea superioară încrustată cu diverse motive geometrice pe o porţiune de 15 – 

20 cm sub măciulie. 

Soldatul, un fel de aghiotant al lui Irod, poartă de obicei un costum militar autentic de subofiţer. 

Popa, de obicei încheietor de pluton, este mai mult pe post de bufon, neavând mare rol în 

desfăşurarea scenetei, fiind un personaj comic, îmbrăcat ca atare. 

Sceneta interpretată de crai cuprinde colinde şi versuri bine meşteşugite, tratând mersul celor trei 

crai după steaua care li s-a arătat, vestind Naşterea Mântuitorului, folosind diverse şiretlicuri spre a-l 

salva pe acesta de răzbunarea lui Irod. 

După Anul Nou, în fiecare sat unde au existat trupe de crai, aceştia organizează ,,Petrecerea 

crailor’’. La ora 12 noaptea, în prezenţa invitaţilor, craii dau ultima reprezentaţie. Este un fel de 

,,spargere’’, de desfiinţare a trupei, constând într-o petrecere pe cinste, la care participă majoritatea 

locuitorilor din sat. 

 Pentru a promova acest obicei, în ultimii ani, în partea vestică a Văii Jiului, domnul Emil Părău, 

un cunoscut om de afaceri, organizează ,,Festivalul Crailor’’la care participă trupe de crai din satele 

acestei zone. Astfel este stimulată dragostea pentru tradiţii şi obiceiuri a tinerilor, dorinţa acestora de a 

le păstra şi a le face cunoscute şi locuitorilor de la oraş. 

  

Obiceiul pus în scenă cu elevi de clasa a III-a: 

PERSONAJE:  Împăratul Irod, craii de la răsărit (Gaşpar, Melfior, Valtezar), îngerul, soldatul; 

ÎNGERUL:  - Eu, înger am îndrăznit 

            Şi cu craii am venit 

            Să-ntrebăm la dumneavoastră 

            De primiţi şi ceata noastră? 

            Primiţi craii? 

Neprimind niciun răspuns continuă: 

            - Ştim că omul bun ne lasă 

            Dacă e credinţă-n casă... 

            Tu Iroade îndrăzneşte 

            Şi în casă ne pofteşte. 

IROD îl trimite pe soldat să vadă cine e, zicându-i: 

             - Ia,  soldate, mergi degrabă 
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             Şi bagă iute de seamă 

             Cine strigă bărbăteşte 

             Şi-n uşă tare-mi loveşte! 

SOLDATUL zice către crai: 

             - Cine sunteţi, ce doriţi 

             Voi, ce-n uşă bocăniţi? 

VALTEZAR intervine: 

             - Noi avem cerere mare 

             Şi-o rostim de la intrare. 

             Că nu ştim Irod, înalte, 

             Să mergem, în care parte? 

             Că-n oraş când am ajuns  

             Steaua noastră s-a ascuns, 

             Stea ce urma pe Hristos 

             Din Ierusalim în jos. 

SOLDATUL zice către crai: 

             - Rog s-aveţi puţin răgaz 

             Să nu faceţi mult necaz, 

             Oricât aţi avea grăbire 

             Împăratul n-are ştire! 

 Apoi continuă, adresându-se  lui Irod: 

              Înălţate Împărate, 

              Astă-noapte, în cetate 

              Trei crai falnici au venit 

              Tocmai de la Răsărit. 

              Pe cine-ntâlnesc întreabă, 

              Vor să afle-n mare grabă 

              Unde şi în care parte 

              E născut cel făr’ de moarte. 

              Unde-i născut Pruncul Sfânt? 

              În ce loc pe-acest pământ? 
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 IROD  îi zice soldatului: 

              -  Ia mergi fuga de îi cheamă 

              Ca să dea la mine seamă: 

              Cine şi de unde sunt? 

              Ce caută pe-al meu pământ? 

Soldatul către crai: 

             - Crailor, poftiţi înăuntru, 

             Vă cere Irod cuvântul. 

IROD:           -  Crailor din Răsărit 

             Eu vă zic: Bine-aţi venit! 

             Dar să-mi spuneţi, ce umblaţi 

             Şi pe cine căutaţi? 

             Şi de sunteţi crai vestiţi 

             Vreau să ştiţi cum vă numiţi? 

 

GAŞPAR:      - Noi, împărate, am venit 

             Tocmai de la Răsărit. 

              Şi căutăm cu-adevărat 

              După Noul Împărat. 

              Unde-i, ca să ne-nchinăm, 

              Frumoase daruri să-i dăm? 

              Numele meu e Gaşpar, 

              Tămâie i-aduc în dar. 

MELFIOR:    - Împărate, să trăieşti 

              Sănătos să-mpărăteşti! 

              Că noi ştim cu-adevărat 

              Că tu eşti mare-mpărat. 

              Însă, ca să ştii mai bine 

              Nu te căutăm pe tine, 

              Ci umblăm, tot întrebând, 

              După Cel născut curând: 
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              Împăratul împăraţilor 

              Şi Domnul domnilor. 

              Acea stea strălucită, 

              Preafrumoasă şi mărită. 

              Am zărit-o la Răsărit 

              După dânsa am pornit. 

              Eu, Melfior mă numesc 

              Şi smirnă îi dăruiesc. 

IROD:         - Dar tu, cine eşti şi cum te numeşti? 

VALTEZAR:  

              - O, Iroade, împărate 

              Să trăieşti cu sănătate! 

              Iar dacă voieşti să ştii 

              Am venit să cercetăm, 

              Pe Hristos ca să-l aflăm, 

              Lui Hristos să ne-nchinăm, 

              Valtezar eu mă numesc 

              Şi aur îi dăruiesc! 

CIOBANUL: - Eu am douăzeci de oi 

              Şi i-oi da un miel sau doi. 

IROD:            - Văd că sunteţi crai vestiţi 

              Şi-acum ştiu cum vă numiţi. 

              Dar mă mir, ce-aţi căutat 

              Şi după ce împărat? 

              Ce-mpărat poate să fie  

              Peste-a mea împărăţie? 

              Că eu sunt împărat tare 

              Peste toată lumea mare. (arată cu sabia) 

              Şi de fac o lovitură, (bate cu piciorul) 

              Tot pământul se scutură 

              Şi tremură cu-ngrozire, 
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              Când ştie că-s în mânie. 

              Mergeţi dar, şi-l căutaţi 

              După Dânsul întrebaţi. 

              Şi dacă-l veţi afla bine, 

              Să vă-ntoarceţi pe la mine 

              Ca şi eu, degrab’ să merg 

              Şi la Dânsul să alerg, 

              Să mă-nchin, cu cap plecat 

              Ca unui mare-mpărat! 

GAŞPAR:      - O, Iroade, viclean tare 

              Minţi că vii cu închinare. 

              De ce eşti foarte mânios 

              Când vorbim noi de Hristos? 

CIOBANUL: - Fraţilor, ce glas să fie? 

              E-un glas necunoscut mie 

              Îi aud treaz, dar şi-n somn 

              Parcă nu ar fi de om! 

ÎNGERUL:    - Eu sunt îngerul lui Dumnezeu 

              Ascultaţi ce vă spun eu! 

              Să nu mai daţi prin cetate, 

              S-o luaţi prin altă parte, 

              Că Irod nu vrea să ştie 

              De-a lui Iisus-mpărăţie, 

              Că Irod a pus gând rău 

              Să-l ucidă pe fiul lui Dumnezeu. 

IROD:            - Ce domn mare a-ndrăznit 

              Şi-n ţara mea a sosit? 

              Şi ce veste s-a vestit 

              De nu s-a mai pomenit, 

              Ca în ţară să se nască 

              Un crai de viţă cerească? 
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MELFIOR:    - Vedeţi, fraţilor, v-am spus 

              Craiul din cer e Isus, 

              Iar acest Irod viclean 

              Îi este mare duşman. 

              Şi-n ţară cât cârmuieşte 

              Aspru şi urât vorbeşte. 

GAŞPAR (către Melfior): 

               - O, să nu te temi de el  

               Că e slab şi e mişel! 

               Iar eu pentru Crai ceresc 

               Şi viaţa mi-o jertfesc! 

Apoi către Irod:  

                        - O, Iroade, noi ştim bine 

              Că tu ai suflet de câine. 

              Vino să te lupţi cu mine! 

              Eu ştiu că te biruiesc 

              Cu-ajutor dumnezeiesc. 

IROD:            - Dacă te-apropii de mine 

              Îţi arăt eu cine-i câine! 

              Pleacă-acum din drumul meu 

              Să nu mă supăr mai rău! 

 MELFIOR:   - Stai că nu merge-aşa 

              După socoteala ta! 

              Ce vrei tu, tiran ce eşti 

              Pruncul Sfânt să-l osândeşti? 

              Decât tu să îl omori, 

              Mai bine acum să mori!          

IROD:            - Să taci, crai fără de minte 

              Şi să-mi pleci de dinainte, 

              Că de  iau sabia-n mână 

              Pe loc te prefac ţărână. 
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VALTEZAR: - Atât să mai trăieşti, Iroade, 

              Şi-atât pământul să te rabde, 

              După cât de drept vorbeşti, 

              Tiran cumplit şi rău, ce eşti! 

IROD:            - Porunci-voi la oştire 

              Să vă ducă în robire, 

              Să înceap-o bătălie, 

              Să taie prunci peste-o mie. 

              Şi pe Isus să-l taie 

              În această grea bătaie. 

SOLDATUL: - Vai, Iroade, împărate, 

              În rău toate-s aşezate. 

              Ţara în durere plânge 

              C-ai vărsat atâta sânge. 

              Maicile au lăcrimat 

              Când pruncii lor ai tăiat. 

 IROD:           - Nu las ţara să se stingă 

              Mai bine mereu să plângă.  

              Să nu vină cu domnia 

              Isus, ce-i spuneţi Mesia 

CRAII:           - O, Iroade, tiran cumplit,  

              Ce minciună ai grăit. 

              Din cer piatră şi pucioasă 

              Să cadă pe a ta casă. 

              Şi în oase să-ţi trăznească 

              Puterea dumnezeiască. 

              Că eşti câine şi om rău, 

              Vrăjmaşul lui Dumnezeu. 

ÎNGERUL:    - Sunt îngerul lui Dumnezeu 

              Şi-ascultaţi cuvântul meu: 

              Veşti din ceruri v-aduc, vouă, 
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              Şi-această minune nouă, 

              Să daţi ştire prin cetate 

              Aici şi prin altă parte, 

 

              C-astăzi Hristos s-a născut, 

              Cel din Ceruri, pruncul sfânt. 

CRAII:           - O, Iroade, viclean tare, 

              Ai umplut ţara de jale, 

              Dar acuma, fiind răpus, 

              Tu, duşmanul lui Isus, 

              Mai ai vreun cuvânt de spus? 

IROD:            - Azi, în ziua de Crăciun 

              Am şi eu un gând mai bun, 

              Lângă craii plini de har 

              Ce i-au dat multe în dar 

              Lui Isus, pruncul ceresc, 

              Eu coroana-i dăruiesc. 

TOŢI:             - O, Doamne, ceresc şi sfinte, 

              Primeşte şi-a noastră cinste, 

              Te rugăm ca să primeşti 

              De la noi daruri lumeşti, 

              Aur, smirnă şi tămâie 

              Pomenire-n veci să fie. 

              Şi-ncheind spusele noastre 

              Urăm domniilor voastre 

              Ca-n aceste sărbători 

              Să aveţi în suflet flori, 

              S-aveţi parte şi folos 

              De Naşterea lui Hristos! 

              Şi la anul care vine 

              Să vă găsim tot cu bine!   
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OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE CRĂCIUN - "SARA CRĂCIUNULUI NOST'“- 

 

Prof. Morar Avia Carmen 

Colegiul Economic „Iulian Pop”, Cluj-Napoca  

 

 Sărbătoarea Crăciunului ne aduce bucurie şi ne aminteşte de anii copilăriei. 

 

 Doar prin cultivarea tradițiilor putem să păstram un echilibru, fiindcă trăim într-o 

lume cu o ȋncărcătură de probleme, iar identitatea noastră este una nesigură. În păstrarea 

acestui echilibru obiceiurile de Crăciun au un rol esențial, România fiind ținutul cu multe 

cântece tradiționale din Europa. Convingerea că trebuie să fim europeni, că trebuie să 

depășim perioada istorică în care se cultivau tradițiile și obiceiurile nu fac decât să ne 

conducă spre dezechilibru. Dar echilibrul de care avem nevoie cu toții ne vine din tradiție, 

din trecut. Tradițiile sunt cele mai frumoase lucruri care pot păstra acest echilibru, iar 

colindele ne fac să ne simțim mai trainici, mai siguri pe pământ. Doar cultivȃnd tradițiile 

nu ne trădăm esența noastră umană, ci ne păstrăm esența noastră de români. Dată fiind 
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viteza cu care se ȋntȃmplă lucrurile, o lume în care tradițiile dispar încet, dar sigur, în 

viețile românilor alte obiceiuri făcȃndu-și loc, încă există oameni care considera Crăciunul 

un eveniment încărcat de spiritualitate. 

 

Sara Crăciunului nost’ 

Mare bucuria fost 

Și-a fost bucurie-n lume 

De-i așa mare minune. 
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 Una dintre cele mai importante sărbători creştine este Crăciunul, aşteptată cu 

entuziasm mare de toată lumea, indiferent de vârstă. 

 

Iosif cu Sfânta Marie 

Au mers în călătorie 

Și-ajungând într-un 

oraș 

Au cerut puțin locaș. 
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 Experienţele personale ne încarcă cu clipe magice și cu semnificaţii proprii, 

colindele, mirosul de brad şi vâscul din pragul uşii sunt obiceiuri specific, dar tradiţiile și 

obiceiurile de Crăciun aduc de sute de ani simboluri naturale vechi. 
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 De Crăciun se adună fetele și feciorii și merg la colindat. Mai demult colindul se 

plătea cu nuci și cu mere. Se ȋncepea dintr-un capăt al satului, iar după ce terminau, se 

adunau toți la unul dintre ei acasă și împărțeau ce au primit.
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"SARA CRĂCIUNULUI NOST'“
- colindul se plătea cu nuci și mere, cozonac, colaci -

 Feciorii aveau “o rudă mare” la ei iar fetele ofereau cȃrnați, făceau colaci mari ca 

să îi pună pe rudă.  
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 Se merge cu muzică la colindat și se face joc la fiecare casă. După ce trece 

Crăciunul vindeau feciorii colaci. După ce colindă pe la toate casele, atât fetele cât și 

feciorii pun banii adunați să plătească muzicanții, să organizeze joc ȋn sat, într-o șură 

mare. 
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 Aici la noi la Cluj obiceiurile sunt păstrate, iar tinerii se adună în seara de Ajun, 

colindă și apoi, ca pe vremea bunicilor, se strâng toți la joc unde ”muzicanții” cântă până 

în zori.  
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 Băieții care merg prin sat strâng bani și apoi plătesc taxa la primărie și se face un 

joc în prima, a doua și a treia seară de Crăciun. Dacă între Crăciun și Revelion este 

duminică, se face și atunci, iar intrarea este liberă. De obicei muzicanții sunt tot din sat. 

 

 Un alt obicei cunoscut din vechime, “mersul cu capra” ţine de la Crăciun până la 

Anul Nou, și este un spectacol autentic ce trezește în asistență fiori de spaimă. Capra 

este însoțită de o ceată zgomotoasă, cu nelipsiții lăutari ce-i acompaniază dansul. Capra 

saltă și se smucește, se rotește și se apleacă, clămpănind ritmic din fălcile de lemn.  

 Jocul Caprei este un obicei străvechi, ce se păstrează încă la români şi face parte 

din tradiţiile de iarnă. Mersul cu Capra, cât şi primirea urătorilor în fiecare casă de creştini 

aduc noroc şi belşug în gospodărie, fiind totodată un obicei important şi pentru agricultorii 

care considerau Jocul Caprei o chemare a forţei divine pentru atragerea roadelor bogate.  

 

 



 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

25 
 

 

 Animal de cult, în vechime, capra a fost asociată cultului fertilităţii. Actul ritual al 

acestui joc simbolizează înmormântarea anului vechi şi renaşterea anului nou.
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 „Bucuria Crăciunului” ne-a învăţat că este momentul să ne deschidem sufletele şi 

să primim aşa cum se cuvine Naşterea Domnului. Crăciunul este o sărbătoare dinamică, 

presărată de tradiții și cântece de bucurie, o sărbătoare a recunoștinței, a fericirii, a 

mulțumirii. 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI 

DE IARNĂ ÎN ZONA DE EST A  VĂII JIULUI 

                                                                        
                                                                         
                                                                                    Prof. Doda Iulian 

                                                                                    Colegiul Tehnic ,,Constantin Brâncuși” 

                                                                                    Școala Gimnazială Nr. 5 Petrila 

                                                                                    Jud. Hunedoara 

 

           Suntem un popor bogat spiritual. Aproape toate obiceiurile şi tradiţiile de iarnă se desfăşoară între 

20 decembrie şi 7 ianuarie. Multe tradiţii şi obiceiuri de o rară frumuseţe şi de o deosebită valoare 

spirituală, sunt concentrate în jurul celor două mari sărbători: Crăciunul – Nașterea Domnului Iisus 

Hristos și Anul Nou.  

            Am moştenit de la strămoşii noştri romani sărbătoarea Anului Nou împodobită cu multe datini, 

la care s-au adăugat poezia şi legendele păstorilor daci din Munţii Carpaţi. 

            Cu mulţi ani înainte de Hristos, în apropierea Anului Nou, romanii sărbătoreau pe zeul lor Saturn, 

cu procesiuni, dansuri  şi scenete de teatru. Oameni mascaţi  şi cântăreţi umblau din casă în casă. Toate 

acestea ţineau zile în şir, iar ei vorbeau despre ocupaţiile sau despre credinţele lor. De aceea, Sfinţii 

Părinţi ai Bisericii, după anul 325, au mutat sărbătoarea Naşterii Domnului Hristos chiar în mijlocul 

Saturnalelor romane. 

            Momârlanii, localnicii din Valea Jiului, prețuiesc tradiţiile şi obiceiurile moştenite de la înaintaşi, 

indiferent de evenimentul din  comunitate sau sărbătoarea religioasă cu care ele au legătură. Dintre 

obiceiurile de iarnă păstrate cu sfințeniede momârlani fac parte: tăiatul porcului,  Piţărăii, Colindatul cu 

steaua, Craii. 

         Piţărăii 
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             În ajunul Crăciunului în satele Văii Jiului: Cimpa, Jieţ, Maleia, Slătinioara, Surduc, Dâlja, 

Livezeni se desfăşoară un obicei  numit ,,Piţărăii’’. Acesta este numit de Lazăr Şăineanu ,,obiceiul de a 

umbla cu colindul’’, iar de Ioan Lascu ,,colindul în colectiv’’. Piţărăii se adună într-un loc anume din  

sat (de regulă la intrarea în sat). Ei sunt îmbrăcaţi în costume populare şi au ,,steaguri’’, care nu sunt 

altceva decât nişte ,,boate’’ împodobite cu panglici şi ciucuri viu coloraţi, baticuri şi clopoţei. 

,,Steagurile’’ sunt purtate în faţă  de feciori necăsătoriţi, de obicei, cu vârste cuprinse între 16-19 ani. 

Numărul steagurilor poate varia între două şi cinci. Feciorii purtau aceste steaguri timp de doi sau trei 

ani până la încorporare. Acum acest lucru este în schimbare, datorită faptului că încorporarea feciorilor 

nu mai este obligatorie. Piţărăii pleacă în procesiune imediat după răsăritul soarelui. Când ajung la casele 

oamenilor aceştia le dau nuci, mere, bomboane şi colăcei, numiţi ,,ţipăi’’. Piţărăilor li se alătură şi alţi 

locuitori ai satului, copiii fiind cei care intră primii în ograda gazdei şi caută în vreun colţ al ogrăzii un 

coş cu bunătăţi. Cel care găseşte cele mai multe coşuri este considerat cel mai ager copil. La casele unde 

sunt fete de măritat piţărăii le joacă şi apoi le iau cu ei în alai.  

            În timp ce joacă o învârtită jienească, în acompanient de fluiere, piţărăii din satul Jieţ spun o 

strigătură: 

          ,,Cât îi soarele de sus 

            Piţărăi ca-n Jieţ nu-s! 

            Cu feciori înalţi, frumoşi 

            Şi la minte sănătoşi. 

            Cât îi soarele de mare 

            La Jieţ întâi răsare.’’ 

            Piţărăii colindă prin tot satul până ajung în capătul acestuia. De obicei, când se întâmplă acest 

lucru, se şi înserează, iar tinerii se întorc la casele lor, aşteptând colindătorii cu steaua. 

           Potrivit credinţei populare piţărăii pot umbla liberi prin casele şi curţile gospodarilor, pentru că 

ei sunt purtători de noroc şi fericire. 

            Referitor la originea piţărăilor şi a steagurilor părerile sunt împărţite. Un lucru este foarte clar: 

acest obicei datează de pe vremea daco-romanilor. Preotul Jura Marcu susţine următoarele: ,,Conform 

unei legende, piţărăii  ar semnifica primirea de către strămoşii noştri daci a legiunilor romane care au 

trecut prin aceste locuri prin pasul Vulcan şi au staţionat pe locul numit Băni, unde au fondat un castru 

roman, o aşezare romană’’. Aceeaşi părere o împărtăşesc şi scriitorii Ioan Lascu şi Ioan Dan Bălan. 
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   În romanul ,,Nedeia din Poiana Miresei’’, Nicolae Deleanu, amintește că în jurul anilor 1800, 

când Petrila era doar un sat mare, ,,un sat bătrânesc’’, ceata feciorilor era organizată şi condusă de 

vornicul lor, acesta având un rol important în rezolvarea problemelor civice.  Vornicul avea în ceată 

zece feciori, datoria lor fiind păstrarea bunei rânduieli în sat. Cetaşii aveau un steag făcut din piele de 

oaie lucrată în chip de glugă (ce semăna cu un cap de lup). Când cetaşii se deplasau pe drum sau erau în 

ogradă, dacă bătea un vântuleţ, gluga se umfla şi ,,dintr-un meşteşug aşezat în vârful ei, aceasta scotea 

nişte sunete păgâne, când ca buhaiul, când ca cimpoiul – ziceau oamenii că aşa ar fi fost steagurile 

strămoşilor daci.’’ 

 Ceata de feciori, în frunte cu vornicul şi steagul, mergeau la colindat la sfârşitul anului. În Ajunul 

Crăciunului, începeau ,,Zăuritul’’, care însemna mai întâi un colind la fruntaşii satului, preot, cneaz, 

jude, căpătând mere, nuci, vin, apoi se continua colindatul la alţi gospodari din sat. 

 

 Colindatul cu steaua 

,,Mersul cu steaua’’ la Crăciun, cum este denumit în satele de ţărani din estul Văii Jiului, este un 

vechi obicei la îndemâna copiilor, obicei parcă anume creat pentru vârsta lor fragedă, iar colindele sunt 

pe măsura vocilor lor cristaline. Odată ce se lasă Postul Crăciunului, copiii încep a se vânzoli în dreapta 

şi în stânga, căutându-şi tovarăşi de ceată pentru umblatul cu steaua. De obicei o ceată este alcătuită din 

trei-cinci copii. Pe toată durata postului învaţă colindele, fac repetiţii, pregătindu-şi totodată recuzita 

necesară colindatului. Steaua, după ce a fost confecţionată, este bogat împodobită cu hârtii colorate, de 

mai multe nuanţe. Pe partea interioară se fixează un mic clopoţel, care va suna la cea mai mică mişcare 

a stelei. Stelei i se ataşează un băţ de sprijin, bogat ornamentat. Pe cele două feţe centrale ale corpului 

propriu-zis al stelei se aplică  iconiţe cu teme religioase, nelipsind iconiţele specifice sărbătorii Naşterii 

Mântuitorului. Cel de-al doilea copil din ceată poartă un topor din lemn, având în loc de muchie o coadă 

încovoiată ce se termină cu un vârf ascuţit cu concavitatea spre partea inferioară. Acest toporaş este 

prevăzut cu o coadă mai lungă din lemn, care face ca toporul să ajungă aproape la înălţimea 

colindătorului. Pe toată suprafaţa toporului şi a cozii este aplicată de asemenea hârtie colorată. De bărbia 

toporului, printr-un orificiu, este legat un mic clopoţel. Din loc în loc, pe băţ sunt aplicaţi franjuri din 

hârtie colorată, în nuanţe diferite. 

Al treilea, al patrulea și al cincilea copil poartă câte un băţ de înălţimea lor,  împodobit în acelaşi 

mod ca toate beţele folosite la colindat, cu clopoţel ce vesteşte sosirea colindătorilor. 
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În timpul colindatului este lovită duşumeaua cu beţele, clopoţeii transmiţând în jur clinchetul lor. 

Colindatul începe în seara de Ajun a Crăciunului, de obicei, după ce piţărăii încep să se risipească după 

ce ajung în punctul terminus al satului. Seara se colindă  la casele mai apropiate, urmând ca la restul 

caselor să se colinde  în ziua de Crăciun. Strădania copiilor este răsplătită cu mere, cozonaci, chiar şi cu 

sume de bani, spre bucuria lor. Fiind vorba de evocarea Naşterii Mântuitorului, în colindele de Crăciun 

nu poate lipsi Troparul Naşterii, colindă de început a copiilor, cunoscută sub numele de ,,Naşterea’’. 

Este o colindă înălţătoare, după care urmează alte colinde dragi creştinilor: ,,Trei păstori’’, ,,Steaua sus 

răsare”,  ,,Astăzi s-a născut Hristos’’, ,,O, ce veste minunată!’’etc. 

   

 

Conducătorul cetei:   Cine primeşte Steaua cea frumoasă 

             Şi luminoasă, 

             Cu colţuri multe şi mărunte, 

             De la naşterea lui Hristos dăruite? 

                                   Stai gazdă şi ne-ascultă 

                                    Că pe unde am umblat  

                                    Dumnezeu ne-a purtat. 

                                    De  pe unde am venit 

                                    Dumnezeu ne-o rânduit. 

    La răspunsul afirmativ al gazdei, copiii intră în casă şi încep să spună (sau să cânte) troparul 

naşterii Mântuitorului: 

             Toți:              Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru,    

                                   Răsărit-a lumii,  lumina cunoştinţei, 

                                   Că-ntru dânsa, ceia ce slujeau stelelor, 

                                   De la stea s-au învăţat  

                                   Să se-nchine, Ţie, soarelui dreptăţii 

                                   Şi să te cunoască pe Tine,  

                                   Răsăritul cel de sus. 

                                   Doamne,  mărire, Ţie! 

          Stelarul I :       Trei crai de la răsărit 

                        Spre stea au călătorit 
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                                   Şi-au mers după cum citim 

                                   Până la Ierusalim. 

                         Acolo, cum au ajuns, 

                         Steaua-n nori li s-a ascuns. 

                         Şi-au început a se plimba 

                         Prin oraş a întreba: 

                         „Unde, unde  s-a născut 

                          Un crai mare de curând?” 

          Stelarul II :      Iară Irod împărat 

                                   Auzind s-a tulburat. 

                         Pe crai în grabă a chemat 

                         Şi-n taină, i-a întrebat. 

                         Ispitindu-i, el, frumos, 

                         Să afle despre Hristos. 

                         Cu glas blând a adăugat: 

                         „Mergeţi de aflaţi 

                         Şi apoi, mă înştiinţaţi, 

                         Să merg să mă-nchin si eu, 

                        Ca unuia Dumnezeu.” 

          Copiii cântă colindul ,,Trei păstori” 

          Stelarul III :     Craii dacă au plecat, 

                        Steaua iar s-a arătat. 

                        Şi-au mers, pân-au ajuns 

                        Unde era pruncul născut. 

                        Cu toţii s-au bucurat, 

                        Că pe Hristos l-au aflat. 

                        Cu daruri s-au închinat 

                        Ca la un mare-mpărat. 

                        Şi-napoi dacă au purces, 

                        Pe altă cale au mers. 

                        Precum le-a fost lor zis, 
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                        Îngerul, noaptea, în vis. 

          Stelarul IV :     Iară Irod împărat 

                        Văzând că s-a înşelat 

                        Foarte rău s-a necăjit 

                        Oaste mare a pornit, 

                        Şi-n Viflaim a intrat 

                        Mulţi coconi mici a tăiat.  

                        Iisus, pruncul, a scăpat 

                                   Şi-a ajuns mare-mpărat. 

         Copiii cântă colindul ,,Steaua sus răsare”. 
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COMOARA DE LÂNGĂ NOI – DATINI ŞI OBICEIURI DE CRĂCIUN 

 

 

Năstacă Viorica-Nina 

Liceul Tehnologic,,Ion Creangă”Pipirig 

Profesor – Limba şi literatura română 

Localitatea – Pipirig, jud. Neamţ 

 

 

                         După ce ai străbătut spaţiul duhovnicesc al mânăstirilor nemţene, valea Ozanei se 

adună, se îngustează şi apar munţii, mai întâi teşiţi, ruşinoşi şi apoi impunători, semeţi şi ocrotitori, 

conferind acestui ţinut aspectul unui cetăţi naturale având doar zidul estic străpuns de apele râului 

Neamţ. La poalele munţilor este brodată o localitate al cărei nume a intrat definitiv în istorie şi 

literatură -Pipirigul.  

                         În istorie, pentru că pe aici au trecut „Joimirii” lui Sobieski (1685), ruşii la 1853, 

turcii sosiţi împotriva Eteriei şi austriecii trimişi în războiul Crimeii. Pipirigenii, rostogoliţi de 

valurile succesive ale istoriei, au dat obolul lor de jertfă. De fiecare dată însă, au găsit resurse să o 

ia de la capăt, mai hotărâţi, mai îndârjiţi. Lor li se potriveşte cel mai bine proverbul: „Apa trece, 

pietrele rămân”. Numele localităţii a intrat în literatură prin pana celui mai mare povestitor al 

românilor din toate timpurile-Ion Creangă. Pipirigul a fost leagănul moral care a dat materia de 

exprimare scriitorului, fiindcă aici au trăit bunicii dinspre mamă, Nastasia şi David Creangă. 

                         Comuna Pipirig nu este una din acele comune în care să nu ai nicio privelişte pentru 

ochi şi nici un orizont pentru suflet, ci, dimpotrivă, e un loc dăruit de Dumnezeu cu privelişti 

frumoase, cu evenimente interesante şi oameni destoinici, cu tradiţii şi obiceiuri adânc înrădăcinate 

în sufletul sătenilor. 

                          În comuna noastră, se păstrează încă datinile şi obiceiurile străbune legate de 

sărbătorile de iarnă. Astfel, se aud în decembrie prin toate satele urături, dobe, fluiere, bice şi chiar 

sunetul cornului sau al buciumului. An de an, Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului, Sărbătoarea 

Anului Nou şi a Sfântului Vasile sunt însoţite de frumoase datini şi credinţe, adunate într-un 

valoros tezaur. Datinile şi obiceiurile de iarnă sunt practicate în perioada 24 decembrie – 2 ianuarie 

şi pot fi grupate în: colinde, urături şi teatrul popular (jocul caprei, jocul ursului etc.). În trecut, 
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grupurile erau numeroase şi prima dată se colinda casa preotului; în prezent, acest obicei s-a 

pierdut, colindătorii începând a colinda de la un capăt al satului. Se cântă la fereastră sau în casă, 

în funcţie de preferinţele gazdei. Uneori colindătorii se răzbună pe gazdele neprimitoare, lăsându-

le porţile deschise (în trecut, colindătorii luau porţile şi le duceau la o distanţă oarecare, pe aceeaşi 

uliţă). La gazdele primitoare, se cântă câteva colinde, de regulă religioase, având ca temă naşterea 

lui Hristos. Unele colinde au ca lait-motiv îndemnul la cântec şi la veselie, ca în exemplul: „Vântul 

bate, nu-l răzbate / Neaua ninge, nu-l atinge./ Lăudaţi şi cântaţi / Şi bucuraţi!”. 

                          Odată cu începutul Postului Crăciunului se fac repetiţii pentru obiceiurile de Anul 

Nou: pluguşorul, jocul caprei, jocul ursului, banda lui Jianu /Bujor/Baltă etc. Grupurile de băieţi, 

mai mari şi mai mici, merg la casele unor bătrâni (care cunosc  foarte bine aceste tradiţii) şi învaţă. 

Mai demult, „taxa” pe care o plăteau flăcăii celui care îi iniţia era un cocoş si doua sticle de vin. 

Astăzi, bătrânii se bucură atunci cand văd tinerii că se interesează de traditii şi nu mai solicită taxa. 

În ajunul Anului Nou, aproape de înserat, copii pornesc cu pluguşorul sau cu uratul din casă în 

casă. Şi de această dată ei primesc în schimb nuci, bani, colaci şi dulciuri. Urăturile se referă, de 

obicei, la evenimentele principale care au avut loc în sat în anul respectiv (bune sau rele), la 

oamenii buni (cu suflet mare) sau la cei răi (zgârciţi sau puşi pe fapte „neortodoxe”). Pluguşorul 

are dimensiuni diferite, uneori de ajunge până la 300 de versuri.   

                         La ore mai târzii încep să meargă cu uratul şi flăcăii satului. Pocnite de 

harapnic,  clinchete de clopoţei, „răgete de buhai”, sunete de dobă  însoţesc urăturile. Nota 

dominantă o constituie întâmplările hazlii şi vorbele de duh. Unele au în cuprinsul lor ironia aspră, 

batjocoritoare la adresa unor trăsături negative de caracter, sarcasmul fiind îndreptat deseori 

împotriva  trândăviei, inactivităţii. În versurile următoare, selectate  dint-o urătură din zonă, 

răzbate gustul amar al vieţii unui bărbat, care a făcut o alegere înşelătoare, căsătorindu-se cu o fată 

leneşă: 

  „Pân` ţese-o bucat` de pânză 

Găteşte budăiul cu brânză 

Pân` ţese o palmă-două 

Mănâncă suta de ouă. 

Când îi amintesc de furcă 

Iese afară şi se culcă”. 

Alteori, urătura are un ton şăgalnic atrăgând atenţia gazdei că trebuie să fie prudentă: 
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„Doi te ură, 

Doi te fură, 

Doi cotrobăiesc prin sură 

Unul mai hoţoman 

Ia găina de gâtlan 

Şi-o vâră sub suman, 

Iar ceilalţi cu clopoţei 

Strigă: Îndemnaţi flăcăi! 

              Hăi, Hăi!” 

Aho! Aho! 

Unul ură, doi hăiesc 

Trei prin pod cotrobăiesc 

Iar unul mai hoţoman 

Hăt găina de gâtlan 

Şi o bagă sub suman 

Sumanu pârâie 

Găina cârâie 

Îi mai dă un pumn în cap 

Să nu zică cotcodac 

Mânaţi măi! 

Hăi! Hăi! 

 

De urat am mai ura 

Dar nu suntem de ici colea 

Noi suntem din Pipirig 

Unde mor câinii de frig 

Şi motanul ardă-l focu 

Mi-o ros azi-noapte cojocul 

De-am rămas într-un ilic 

De m-o luat naiba de frig 

La picioare zurgălăi 
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Mânaţi plugul măi flăcăi 

Hăi! Hăi!               

                               În final, fiecare pluguşor cuprinde versuri pline de vervă, care urează 

gospodarilor belşug şi sănătate. Unul dintre cele mai vechi şi mai răspândite dintre obiceiurile 

Anului Nou, întâlnit în foarte multe zone, este jocul caprei.  

                           În trecut, în fiecare din satele componente ale comunei se pregăteau două capre: 

capra mică a tinerilor care nu aveau stagiul militar, şi capra mare a flăcăilor de însurat. Într-o capră 

erau două grupuri distincte prin îmbrăcăminte: grupul celor îmbrăcaţi frumos (capra, ofiţerii) şi 

grupul urâţilor (ursarii şi moşnegii). Numărul total ajungea până la 20 de membri. Ofiţerii, cărora 

în zonă li se mai spune boieri, sunt îmbrăcaţi în haine militare, iar pe piept au zeci de insigne, 

procurate din timp, din diferite surse. Ei au signale şi imprimă mersului un anumit ritm. Capra 

propriu-zisă are un bot cu maxilarele din lemn, care prin clămpănituri întăreste ritmul signalelor şi 

al dobelor. Corpul caprei este făcut dint-un macat pe care se cos năframe frumos lucrate de fetele 

din sat, iar de jur-împrejurul corniţelor se răsucesc şiraguri de mărgele, de dimensiuni şi culori 

diferite. Se observă prin acestea dorinţa de a conferi caprei un aspect estetic deosebit. 

                            Ursul are capul din os (craniul animalului adevărat) sau lemn, iar corpul este din 

piei de oaie. Între labe poartă un ciomag, care îl ajută la sărituri pe purtătorul măştii. La capul 

ursului se agaţă 1-2 ciucuri de lână roşie (în credinţa populară, această culoare poate împiedica 

deocheatul). Cel care poartă masca ursului imită mersul greoi şi mormăitul animalului sau mersul 

elegant al fetelor.Ursarii, în număr de 4-5, sunt costumaţi astfel: pantaloni din pânză colorată, cu 

franjuri şi fâşii de hârtie creponată cusute în lungul lor, veston obişnuit şi chipiu. Aceasta este 

singura piesă împodobită cu gust de artizanat şi migală; este confecţionat din carton croşetat cu 

pânză roşie şi are aspectul de tocă. Zeci de şiraguri de mărgele şi hurmuzi sunt cusute cu grijă, 

operaţie lungă şi migăloasă, la care participă, uneori, şi fetele. Chipiul are în faţă un ciucure mare 

de lână. De sub chipiu cad bogate bucle lungi de aproape un metru, de culoare cafenie, imitând 

părul. Acestea sunt din fire din cânepă vopsită, lână sau chiar păr. Abundenţa buclelor este 

remarcabilă. Din moment ce acoperă spatele şi pieptul, rămânând expusă doar o mică parte a feţei. 

Ursarii poartă tobe pe care le bat într-un anumit ritm imprimat de signalele ofiţerilor. Ceilalţi 

membri ai formaţiei (babele , moşnegii) au un rol secundar, ţinându-se doar de grup şi făcând şotii, 

spunând glume, „necăjind” pe cei întâlniţi în cale. Când grupul acestora este mai mare se formează 
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adevărate care alegorice, exemplu – stâna pe roţi. Cu aşa-zişii ciobani ce stârnesc hazul, la tot 

pasul, prin lipsa de îndemânare în ale oieritului. 

                              Muzica este reprezentată de tradiţionalul fluier care, de cele mai multe ori, este 

acoperit de bătăile sacadate ale tobelor. Textele literare rostite de ursari susţin sincretismul acestui 

spectacol, alături de elementele de plastică şi de sunete. Textul prezintă capra spectatorilor, apoi 

aceasta se îmbolnăveşte subit, cade în genunchi şi revine cu greu, în urma unor promisiuni privind 

îngrijirile viitoare. 

                               În zona Pipirigului există în jocul caprei două tendinţe: purtătorul măştii să joace 

din picioare, numai puţin aplecat şi excluderea momentului îmbolnăvirii caprei, evoluţia ei 

reducându-se la sărituri, mişcări din corp şi clămpănitul maxilarelor. Textele diferă şi redau mândria 

de a fi stăpânul unui animal de excepţie, înzestrat cu calităţi omeneşti. Evoluţia măştilor este urmată 

de prezentarea recomandaţiilor – poezii care redau cu umor şi satiră, evenimentele memorabile de 

peste ani. Există în comună un număr mare de cetăţeni care au darul versificaţiei şi ticluiesc 

recomandaţii, în săptămânile precedente Anului Nou. Acestea sunt memorate de către ursari, 

moşnegi şi babe şi spuse cu o accentuată nuanţă dialectală, specifică zonei. Ironia este îndreptată 

împotriva trăsăturilor negative de caracter, adevărul este spus deschis, nu se menajează nici numele 

celor vizaţi, iar recomandaţiile se confruntă cu publicul şi au, pe lângă darul de a crea buna dispoziţie, 

intenţii moralizatoare.  Alaiurile ce însoţesc ursul şi capra evoluează întâi în curtea Căminului 

Cultural unde se adună un public numeros; hazul pe seama celor criticaţi atinge culmi impresionante. 

Ticluitorii de recomandaţii realizează o selecţie plină de discernământ a faptelor concrete desprinse 

din viaţa satului, le topesc în interiorul unui recipient artistic adecvat şi folosesc cu aplomb resursele 

satirei şi umorului ţărănesc. Întrucât acestea stârnesc hazul, treptat s-a ajuns la criticarea şi a altor 

oameni. Pentru a evita scandalurile cei care rostesc recomandaţiile sunt mascaţi şi constituiţi în 

grupuri mari. 

Ca şi pluguşorul, recomandaţiile au forme de început în care li se atrage atenţia ascultătorilor 

asupra celui care vorbeşte, ca în exemplul: 

„Hai noroc, măi dragii mei, 

Bătrâni, tineri şi femei! 

Scoateţi mâna din buzunar, 

Când vă vorbeşte un ursar. 

Şi daţi căciulile jos, 
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Pieptănaţi-vă frumos, 

Daţi-vă pe lângă mine 

Ca să-ncep a spune glume. 

Îl ştiţi pe Aron Vasile?...” 

 

Sau: 

„Hai noroc, că am venit 

Pădurar în Pipirig. 

Deschideţi urechea bine 

Şi-ascultaţi acum la mine: 

Despre pădurarii răi 

De pe-aici, de pe la noi,…” 

Şi formule de încheiere în care se urează gospodarilor bucurie şi spor în anul care începe: „Iar 

acum, la încheiere 

Eu vă spun-la revedere-!”. 
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INTERDISCIPLINARITATE PRIN JOCURILE DIDACTICE                                                                    

                                                     

 

                                                          Profesor: Simion Georgiana-Adina 

Colegiul „Ferdinand I”, Măneciu, Prahova 

 

  Interdisciplinaritatea este definită ca “interacţiune existentă între două sau mai 

multe discipline, care să poată să meargă de la simpla comunicare de idei, până la integrarea 

conceptelor fundamentale privind epistemologia, terminologia, metodologia, procedeele, 

datele şi orientarea cercetării”. 

  Principala modalitate de introducere a interdisciplinarităţii în învăţământ o 

reprezintă regândirea conţinuturilor şi elaborarea planurilor, a programelor şi manualelor 

şcolare în perspectiva conexiunilor posibile şi necesare sub raport epistemologic şi pedagogic. 

Acţiunea de promovare a interdisciplinarităţii trebuie să se integreze în contextul sistemului 

educativ dat. De asemenea, pentru a fi eficientă, trebuie să se asocieze cu alte principii sau 

inovaţii specifice unui învăţământ modern. 

  Specific vârstelor copilăriei, jocul, în general, are importanţă hotărâtoare pentru 

dezvoltarea psihică a copilului, fiind modalitatea cea mai bună de a transmite noi cunoştinţe 

vizând toate domeniile de activitate, o activitate fizică sau mentală cu sau fără finalitate 

practică şi căreia i te dedici de bună plăcere. 

  Jocul rezolvă multe dintre problemele interdisciplinarităţii: creează situaţii de 

învăţare noi şi neobişnuite, înlesneşte transferul de valori între discipline, favorizează lucrul în 

echipă şi cooperarea, dispoziţia la dialog, creativitatea. 

  În activitatea de învăţare  intervin, de multe ori, constrângerea şi teama. Teoria 

înstrucţiei şi a educaţiei inspirată de psihanaliză a dovedit, din punctul de vedere al eficienţei 

instrucţiei şi al efectelor secundare educative ale acesteia, că mult mai importantă şi mai 

eficientă este o activitate lipsită de sancţiuni. Or, jocul este o activitate lipsită de umbrele 

inhibitoare ale pedepselor. În timpul jocului, elevul se poate regăsi cu plăcere în ceea ce 

priveşte dorinţele şi plăcerile lui, nevoia de mişcare şi de elaborare. Regăsindu-se în joc, el va 

participa activ la acesta. În legătură cu valenţele multiple ale jocului, Erich E. Geissler afirma: 
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  „Dacă reuşim să îmbrăcăm procesele instructive, în special pe cale cu caracter de 

exerciţii, în forme de joc, plăcerea funcţională ce acţionează în timpul jocului va crea o nouă 

formă de interes şi de participare care nu poate ajunge la nivelul cantitativ al unor interese 

obiective nemijlocite, dar care va fi însă, în orice caz, mult superioară atenţiei realizate prin 

constrângere, înainte de toate, din cauză că elevul, solicitat de joc, va avea o comportare 

activă. Ocupaţia respectivă devine pentru el o acţiune ludică, aducătoare de plăcere, 

determinată, de tendinţa spre repetare ce acţionează în joc”. 

  Jocul didactic interdisciplinar este o activitate care îmbină utilul şi plăcutul şi în 

care se îmbină sarcini didactice din domenii de cunoaştere diverse – trei-patru discipline într-

o structură unitară, axată pe învăţare, în condiţii bune. El reprezintă cea mai accesibilă cale de 

abordare interdisciplinară, deoarece prin joc se realizează importante sarcini formative care 

presupun antrenarea operaţiilor gândirii, dezvoltarea spiritului de observaţie, a spiritului de 

ordine, formarea deprinderilor de lucru corect şi rapid. 

  Cu toate că jocurile presupun disciplină, impusă prin reguli, este de remarcat faptul 

că participanţii la joc o consideră naturală, creându-se astfel un echilibru între cerinţele impuse 

prin reguli şi subordonarea acceptată a jucătorilor. 

  Jocul, ca prim pas spre cunoaștere, este mijloc de investigaţie, iar şcoala reprezintă 

pentru copil  lumea  fabuloasă  a activităţii ludice, plină de  învăţăminte, o lume a  basmelor şi 

povestirilor minunate. Tocmai jocul, prin farmecul  şi puterea sa nebănuită,  permite crearea 

unei punţi între şcoală şi  viaţă. 

  Odată integrat în diferite situaţii de învăţare, jocul didactic face ca elevul să fie 

solicitat la un efort mintal similar celui depus într-o activitate didactică obişnuită, să observe, 

să interpreteze, să localizeze, să denumească, să explice, să clasifice, să transforme, să 

compună, să interpreteze; în timpul jocului, elevul efectuează aceste operaţii într-o formă 

plăcută, mobilizându-şi toate resursele pentru îndeplinirea sarcinii jocului. 

  Condiţia realizării  demersurilor didactice o prezintă realizarea conexiunilor dintre 

diferite discipline, utilizarea lor şi în procesul cunoaşterii, în abstractizări şi generalizări. Prin 

jocurile interdisciplinare, se oferă elevilor o mai bună motivaţie, li se trezeşte dorinţa şi bucuria 

de participare de fapt la propria lor formare, realizându-se cea mai autentică învăţare, având 

impresia că se joacă. Astfel, elevul depăşeşte mai uşor sarcinile didactice datorită elementelor 
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de joc care creează motivaţia învăţării, se preîntâmpină monotonia, plictiseala şi creşte 

capacitatea de aplicare practică a cunoştinţelor. 

  Îmbinarea armonioasă a acestor  jocuri în cadrul unei lecții asigură participarea 

afectivă a şcolarilor şi le dezvoltă spiritul de echipă şi de competiţie. Recunoaşterea 

schimbărilor pe care le reclamă promovarea interdisciplinarităţii, în toate aspectele activităţii 

şcolare, este de natură să sublinieze însemnătatea pe care o prezintă pentru eficacitatea 

măsurilor de renovare aplicate, coerenţa cestora destinată să asigure funcţionalitatea optimală 

a diferitelor laturi ale activităţii şi a componentelor procesului didactic – un principiu de 

aplicat, o modalitate de gândire şi de acţiune. 

 “Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai 

exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i 

învăţăm să se adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”). 

Pentru a deveni joc, o activitate didactică trebuie să conțină elemente ludice 

(explorarea, surpriza, aşteptarea, ghicirea, întrecerea), să provoace, să mențină atenția și 

interesul, să fie o activitate relaxantă. Copilul își afirmă personalitatea, voința, inteligența, 

gândirea. 

La debutul școlarității activitatea de învățare ocupă rolul esențial, dar o bună parte 

a activității se redirijează prin joc, care rămâne o preocupare majoră a întregii copilării. 

J. Fr. Herbart spunea că „plictiseala este păcatul de moarte al predării”.  

Jocul didactic poate fi folosit la toate disciplinele, fie în reactualizarea cunoștințelor 

predate, asigurându-se și captarea atenției elevilor, fie în însușirea noilor cunoștințe, fie în 

fixarea și consolidarea acestora sau în verificarea și aprecierea rezultatelor, având ca scop 

înlăturarea plictiselii și oboselii. Cadrul didactic însuși poate alege și integra jocul potrivit 

pentru a  permite acumularea cunoștințelor într-o atmosferă plăcută. 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de 

dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă 

se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este 

prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă 

uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

În ierarhia metodelor active din învăţământul primar, jocul didactic îşi găseşte locul 

cu maximă eficienţă, acesta fiind o punte de legătură între joc – ca tip de activitate 
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dominantă în care este integrat copilul în grădiniţă – şi activitatea specifică şcolii – 

învăţătura.          

Prin joc, copilul învaţă cu plăcere, devine mai interesat faţă de activitatea ce se 

desfăşoară, cei timizi devin cu timpul mai volubili, mai activi, mai curajoşi şi capătă cu 

timpul mai multă încredere în capacităţile lor, mai multă siguranţă şi rapiditate în 

răspunsuri. 

Îmbinarea elementului distractiv cu cel instructiv în jocul didactic duce la apariţia 

unor stări emoţionale complexe. Jocul didactic este atractiv şi eficient numai dacă conţine 

elemente de surpriză, de comunicare reciprocă între copii, recompense, etc.   

Jocul didactic este o activitate impusă/ sugerată. Un psiholog francez aprecia ca 

element definitoriu pentru jocurile celor mici valoarea – din perspectiva lor de activitate 

integrală: „Ceea ce caracterizează efectiv jocul celor mici este faptul că, reprezentând 

întreaga lor activitate, e lipsit de conştiinţa de a fi joc.”(Wallon, 49) 

Elementele de joc: descoperirea, ghicirea, simularea, întrecerea, surpriza, 

aşteptarea vor asigura mobilizarea efortului propriu în descoperirea unor soluţii, în 

rezolvarea unor probleme, stimulând puterea de investigaţii şi cointeresarea continuă. 

Jocurile didactice sunt realizate pentru a deservi procesul instrustiv-educativ, au un 

conţinut bine diferenţiat pe obiectele de studiu, au ca punct de plecare noţiunile dobândite 

de elevi la momentul respectiv, iar prin sarcina dată, aceştia sunt puşi în situaţia să 

elaboreze diverse soluţii de rezolvare, diferite de cele cunoscute, potrivit capacităţilor lor 

individuale,accentul căzând astfel nu pe rezultatul final cât pe modul de obţinere al lui, pe 

posibilităţile de stimulare a capacităţilor intelectuale şi afectiv-motivaţionale implicate în 

desfăşurarea acestora. 

Există multe metode prin care copiii pot învăţa ori exersa concepte sau deprinderi. 

În acest sens, este foarte important demersul pe care cadrul didactic îl poate iniţia în direcţia 

stimulării interesului copilului pentru cunoaştere, al interesului pentru a căuta informaţia 

necesară şi pentru a utiliza în cocepte variate, al interesului pentru rezolvarea de probleme 

prin care planifică şi organizează unele activităţi, jocuri cu acest scop. 

În concluzie, activităţile pentru copii trebuie să aibă un caracter spontan, să 

contribuie la dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune. Jocul este înţelepciune, este 
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o formă de manifestare a personalităţii copilului: exprimă bună dispoziţie şi bucurie, 

previne apariţia monotoniei şi a plictiselii, facilitând interdisciplinaritatea. 
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Teoria inteligențelor multiple în orele de literatura română 

 
Prof. COSTAN MIHAELA 

Școala Gimnazială Răcăciuni, jud. Bacău 

 

  
 Este evident că în ultima perioadă procesul de învățământ modern tinde către „calitate a 

educației” și asta se realizează, în primul rând,  prin schimbarea atitudinii față de elev, asigurând 

șanse egale fiecăruia, după specificul personalității sale, dar și prin adecvarea metodelor 

pedagogice la realitatea societății moderne. O asemenea adecvare poate fi posibilă prin cunoașterea 

și aplicarea de către profesori a teoriei inteligențelor multiple. 

 Teoria inteligenţelor multiple a fost dezvoltată de psihologul H. Gardner, la sfârşitul anilor 

’70 şi începutul anilor ’80, psiholog care a ajuns la concluzia că individul posedă nouă inteligenţe: 

lingvistică, logico-matematică, vizual-spaţială, muzical-ritmică, kinestezică, interpersonală, 

intrapersonală, naturalistă, existenţială.   

 Aceasta este cea mai cunoscută teorie privind inteligenţele plurale, lucrul acesta 

datorându-se faptului că a fost îmbrăţişată de comunitatea educaţională.  În formularea teoriei sale, 

Gardner pleacă de la  ideea că oamenii prezintă un amestec unic de capacităţi şi abilităţi, dar şcoala 

tradiţională nu dezvoltă decât două tipuri de inteligenţă în mod expres: inteligenţa lingvistică şi 

inteligenţa matematică.  

 Din cauza faptului că inteligențele sunt legate de conținuturi, iar fiecare individ se 

raportează diferit la acestea, elevii reacționează diferit la aceleași conținuturi și abordări, iar 

succesul nu depinde de capacitatea de a reține informații, ci de structura mentală.   

 În 1993, psihologul american reformulează și întregește ideile enunțate anterior, ajungând 

la concluzia că aplicarea teoriei nu schimbă cu nimic ceea ce are profesorul de predat, ci îl ajută 

pe acesta să-și revizuiască modul în care lucrează cu elevii, să înțeleagă faptul că elevii pot fi 

inteligenți în diferite feluri și că aceștia pot evolua în mod diferit. 

 Această problemă a inteligenţelor multiple se regăseşte şi în cercetările autohtone. Astfel, 

autoarele Maria Hadîrcă şi Tamara Cazacu menţionează: „cunoaşterea profilului de inteligenţă de 

care dispune un elev sau altul, a interesului şi dezinteresului elevului pentru anumite discipline 



 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

45 
 

şcolare îi va permite cadrului didactic să personalizeze actul educaţional, stabilind strategii 

didactice de diferenţiere şi individualizare a instruirii”1. 

 Cele nouă tipuri de inteligență identificate de H. Gardner sunt: 

1. Inteligența verbal-lingvistică reprezintă capacitatea elevului de a folosi cât mai eficient 

cuvintele, oral sau în scris. Un elev care posedă această inteligență preferă să citească, să scrie, să 

povestească. Are o bună memorie a numelor, înțelege sensul cuvintelor, explică ușor, convinge 

ușor, este persuasiv în vorbire și în scriere. În concluzie, acest tip de elev gândește în cuvinte. 

2. Inteligența logico-matematică presupune capacitatea de a elabora raționamente, de a recunoaște 

și folosi scheme şi relații abstracte. Aces tip de elev are plăcerea de a rezolva probleme, de a lucra 

cu cifre; raționează inductiv și deductiv, realizează calcule complexe. 

3. Inteligența vizual-spațială, o inteligență a „imaginilor și tablourilor”, include capacitatea de a 

gândi în imagini, de a-și reprezenta în imagini informaţiile. Persoanele care au inteligență spațială 

pot întelege și reprezenta foarte bine lumea spațial-vizuală. Aceste persoane învață folosind 

imagini, observând, efectuând reprezentări grafice; preferă să deseneze, să construiască, să 

modeleze, să proiecteze; preferă culorile, imaginile, să efectueze schițe. 

4. Inteligența corporal-kinestezică implică utilizarea cu eficiență a mișcărilor corporale; include 

deprinderi fizice speciale (coordonarea, dexteritatea, echilibrul, forța, viteza). Acest tip de elev își 

poate controla eficient mișcările corpului; face ușor legătura dintre corp și minte.   

5. Inteligența muzical-ritmică reprezintă abilitatea de a recunoaște și de a gândi în sunete, ritmuri, 

melodii şi rime. Elevul din această categorie este sensibil la sunete și tipare vibraționale; 

recunoaște, creează și reproduce sunete, ritmuri, muzică, tonuri. Implică ascultare activă şi 

presupune o legatură puternică între muzică și emoții. 

6. Inteligența intrapersonală presupune capacitatea de a conștientiza propriile sentimente, a 

propriilor intenții, motivații. Elevii din această categorie pot fi recunoscuți pentru că au capacitate 

de concentrare; au tendința de a reflecta asupra realității înconjurătoare; sunt conștienți de propriile 

sentimente. 

7. Inteligența interpersonală presupune capacitatea individului de a detecta şi de a înţelege pe 

celălalt, de a empatiza cu el, pentru a-i înţelege modul de a gândi şi de a fi. Elevii cu această 

 
1 Maria Hadîrcă, Tamara Cazacu, Adaptări curriculare și evaluarea procesului școlar în contextual educației 

incluzive, Chișinău, Editura „Cetatea de Sus”,  2012, p. 21. 
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inteligență au deprinderi de comunicare nonverbală, deprinderi de colaborare, capacitate de 

rezolvare a conflictelor, de lucru în echipă. 

8. Inteligența naturalistă presupune abilitatea omului de a opera cu noţiuni ce aparţin mediului 

animal şi vegetal. Copiii care dețin această inteligență învață cel mai bine prin contact direct cu 

natura. Acestora le place să alcătuiască proiecte la științe ale naturii. În rândul elevilor această 

inteligenţă poate fi observată la cei care manifestă un comportament de protejare a naturii, cei care 

deţin animale de casă, dar şi care conştientizează impactul naturii asupra propriei persoane, şi 

invers. 

9. Inteligența existențială presupune disponibilități pentru gândirea sensului global al existenței, 

evidențierea unor aspecte general umane (fericire, viață, moarte, creație). Această inteligență nu 

poate fi aplicabilă la clasă. 

 Ceea ce este esențial în aplicarea teoriei inteligențelor multiple la clasă este cunoașterea 

profilului de inteligență al elevilor, foarte important pentru stabilirea strategiilor didactice de 

diferențiere și individualizare. Nu se poate ignora adevărul exprimat de A. Bolboceanu : 

„Cunoașterea elevului este o condiție a educației de calitate, care presupune proiectarea 

procesului pedagogic în conformitate cu particularitățile psihologice individuale ale elevului”2. 

Este necesar a stabili tipul de inteligență predominant al elevilor pentru a putea stabili strategiile 

adecvate stilului de învățare a fiecăruia. „Cunoașterea stilurilor cognitive permite profesorilor să 

acordeze tehnologia învățării cu particularitățile elevilor. Totodată, îi poate ajuta să-și cunoască 

părțile „forte” și dificultățile, ca să le depășească.”3 

Foarte important este faptul că profilul de inteligență nu se stabilește numai prin aplicarea 

unui test. Sunt necesare mai multe observări ale comportamentelor elevilor pentru a ne da seama 

care sunt activitățile comode și preferate de ei.  

 Cât de utilă este folosirea acestei teorii la ora de limba și literatura română? Un posibil 

răspuns poate fi chiar afirmația lui H. Gardner: „Este de cea mai mare importanță să cunoaștem 

și să dezvoltăm toată diversitatea de inteligențe umane și toate combinațiile de inteligențe. Dacă 

recunoaștem acest lucru, credem că vom avea cel puțin o mai bună șansă de a ne ocupa, în mod 

adecvat, de problemele pe care le întâmpinăm în viață”4.   

 
2 Aglaida Bolboceanu, Cunoașterea elevului: consiliere și orientare, Chișinău, Editura „Știința”, 2007, p. 5. 
3 Ibidem, p. 22. 
4 Howard Gardner, Inteligențele multiple. Noi orizonturi, București, Editura „Sigma”, 2006, p.216. 
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Cunoașterea și aplicarea acestei teorii este importantă și din perspectiva reformei 

educaționale, deoarece presupune reconsiderarea stilului didactic și actualizarea acestuia. Direcția 

noului curriculum național este de a valorifica la maximum fiecare elev prin expunerea sa la situații 

diferite, care să-i dea posibilitatea să se manifeste în domeniile în care capacitățile sale sunt la cel 

mai înalt nivel al său.  Prin înțelegerea teoriei lui Gardner, îi putem ajuta pe elevi să învețe fără a 

avea teamă de eșec, după puterea fiecăruia, să-și formeze un stil optim de învățare.  

Abilitățile cognitive ale elevilor sunt multiple, ele reflectând și modalități diferite de a 

interacționa cu literatura și magia cuvântului poetic. Adeseori, inefabilul operei literare este 

descoperit în condiții strict individuale, atunci când elevul pătrunde în intimitatea textului și 

descoperă misterele prin analiza aspectelor interioare ale personajului (inteligența intrapersonală), 

prin analogii și crearea de diagrame (inteligența logico-matematică).  

În contextul actual al limbii și literaturii române, valorificarea acestor tipuri de inteligență 

multiplă și combinarea lor condiționează succesul și progresul școlar, permite elevilor să găsească 

soluții pentru diferite tipuri de probleme.  

Proiectarea lecțiilor, din perspectiva acestei teorii, presupune multă implicare și creativitate 

din partea profesorului, pentru a oferi fiecărui elev „o identitate” valorizată în funcție de 

aptitudinile sale pentru anumite activități. Realizarea unui demers didactic care are la bază teoria 

inteligenţelor multiple face posibilă transformarea elevului în subiectul propriei formări, el fiind 

implicat în actul de predare-învăţare-evaluare şi, totodată, îl pune pe acesta în postura de a-şi exersa 

inteligenţa dominantă. De asemenea, această abordare permite dezvoltarea competenţei ce vizează 

receptarea şi producerea unei game diverse de texte.  

Plecând de la convingerea că instruirea diferențiată răspunde cel mai bine nevoilor de 

învățare ale elevilor și că, astfel, informațiile legate de textul narativ literar (în special basmul) vor 

fi însușite conștient, mult mai temeinic și cu plăcere de către elev, am abordat mai multe basme 

din perspectiva teoriei inteligențelor multiple 

În pregătirea lecțiilor bazate pe inteligențe multiple, am plecat de la următorul set de 

întrebări, care mă pot ajuta să descopăr cum aș putea implica tot mai multe inteligențe la oră: 

➢ Cum pot folosi cuvântul scris sau vorbit în lecție? 

➢ Cum pot să introduc calcule, gândirea critică, clasificări în cadrul lecţiei? 

➢ Cum pot să folosesc culorile, materialele vizuale? 

➢ Cum pot să folosesc ritmuri diverse, muzica? 
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➢ Cum pot folosi mişcarea, dramatizarea? 

➢ Cum pot aduce în oră natura, mediul înconjurător?  

➢ Cum pot motiva elevii să coopereze în învăţare? 

➢ Cum pot evoca sentimente și impresii personale? 
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Intelegerea textului literar/nonliterar 

 

Ruse Florentina- Scoala Gimnaziala Nr.1, Gaiseni 

          “Orice text este o negociere subtila intre necesitatea de a fi inteles si cea de a fi neinteles, 

de a fi cooperativ si de a destabiliza intr-un fel sau altul automatismele lecturii. Opera este, deci, 

un volum complex de parcurs in orice sens.” (Claude Bremont, Logica povestirii).Un text este o 

succesiune de caractere organizate conform unei limbi și care are drept scop transmiterea 

de informații. In limba si literatura romana exista mai multe tipuri de texte: 

-texte orale – a caror geneza este concomitenta cu performarea lor 

-texte scrise- cele literare, manuscrise, articole,etc. 

-texte narative – caracterizate prin constructii enuntiative si conectori temporali 

-texte descriptive - caracterizate prin conectori adverbiali si adjectivali pronominali 

           Pentru ca un text sa fie un tot unitar, el trebuie sa indeplineasca doua conditii: conditia de 

coerenta si cea de coeziune. O problema aparuta la ora de limba si literatura romana este acea de 

a realiza distinctia dintre un text literar si un text nonliterar. Pentru a putea ajuta un elev sa 

inteleaga diferenta dintre cele doua texte, trebuie sa prezentam cat mai succint etapele acestora si 

sa lucram cat mai mult posibil cu astfel de texte.  

            Textul literar este şi el o formă de comunicare, un mesaj. In situatia in care  poetul, isi 

permite toate libertăţile faţă de normele limbii,  dar, totusi,  nu comunică nimic (o stare, o 

atitudine, o trăire, o idee etc.), limbajul/textul rămâne o simplă gratuitate. 

             Textul literar este:  

o modalitate de cunoaştere subiectivă a realităţiiobiectiv/umană, 

o are subtext emoţional şi valoare estetică,  

o limbajul artistic (al literaturii artistice), spre deosebire de cel tehnic, publicistic, 

administrativ, academic etc 

 

o limbajul artistic, specific textului literar, se constituie într-un cod specific, 

reprezentat t printr-o suită de mijloace poetice şi retorice p recum  enumeraţia, 

interogaţia, exclamaţia,inversiunea etc.;  

o compoziţia, elementele formal-prozodice poartă amprenta individualităţii 

artistice; 

o textul literar se adresează, în primul rând, afectivităţii şi sensibilităţii, fără intenţia 

de a informa; 

o operează cu sensurile conotative ale cuvintelor, cu imagini artistice, are o topică 

subiectivă.  

 

           

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Caracter_(tipografie)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limb%C4%83_(comunicare)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Informa%C8%9Bie
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            Textul nonliterar:  

o are scopul de a informa, de a convinge, de a amuza, de a explica, de a sensibiliza 

etc., folosind în acest sens un limbaj adecvat intenţiilor vorbitorului: cu mărci 

specifice captarii  atenţiei, menţinerii interesului, cu forme lingvistice accesibile 

majorităţii cititorilor/ascultătorilor, cu o prezentare grafică atractivă, astfel încât 

să poată trezi interesul receptorului;  

o se referă, în general, la aspecte din realitate, prezentate fără intervenţia ficţiunii, în 

limitele obiectivităţii şi ale spiritului practic;  

o este formulat clar, fără ambiguităţi, iar textul propriu-zis este de multe ori însoţit 

de imagini grafice (mijloace de atenţionare, fotocopii, fundaluri colorate, prim-

planuri etc.), astfel încât să impresioneze ochiul, să atragă şi să convingă, să 

faciliteze obţinerea rapidă a informaţiei dorite 

             Dupa cum bine putem observa,  capacitatea de a înţelege un text nu este determinată 

numai  de gradul de stăpânire a limbii, ci şi de întreaga structură cognitivă a celui care citeşte. 

Textul literar, din punct de vedere  didactic, are in componenta  elemente disciplinare şi 

transdisciplinare (fonetică şi lexicologie, morfologie, sintaxă, stilistică, teorie literară, psihologie, 

pedagogie, sociologie). De aici rezulta  necesitatea  tălmăcirii textului la diferite niveluri : epic, 

lingvistic şi estetic. Profesorul trebuie sa acorde o importanta deosebita  alegerii textelor , de 

unde trebuie sa reiasa  diversitatea structurilor textuale şi proporţia corectă literar \nonliterar, 

diversitatea tematică, valoarea formativă a temelor şi consonanţa lor cu orizontul de aşteptare al 

elevilor.Pentru o mai buna intelegere a textului, elevii trebuie sa realizeze prima lectura a 

textului. Acestia o pot realiza cu voce tare, integral sau pe fragmente.                     

In ceea ce priveste textul  nonliterar, acesta  nu aparţine literaturii, întrucât nu întruneste  

condiţiile literaturităţii. Asemenea texte nu se referă la o realitate posibilă, obiect al literaturii, ci 

la o realitate existentă, în legătură cu care se transmit informaţii. Nu prezintă trăsături care să 

coloreze afectiv mesajul, cuvinte cu sens figurat, exclamaţii, interogaţii, exprimarea eului; 

dimpotrivă, se evidenţiază prin impersonalitatea discursului. Spre deosebire de textele literare, care 

emoţionează, textele nonliterare pot, cel mult, să intereseze cititorul şi numai întâmplător 

 să-l şi emoţioneze. Întrucât elementul care diferenţiază în gradul cel mai mare textele nonliterare 

de textele literare este calitatea referentului, textele nonliterare se referă la un obiect, o persoană 

sau un proces din realitatea înconjurătoare, iar textele literare au un referent fictiv, se mai practică 

distincţia între texte ficţionale şi nonficţionale.   

            Textele nonliterare pot deveni literare.  
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Obiceiuri de Crăciun 

ALBADI ANDREEA 

SCOALA GIMNAZIALA STANESTI 

    Odată cu venirea iernii, cu mirosul cozonacului și al portocalelor, ne gândim la sosirea 

Crăciunului, la tradiții, la obiceiuri și la toți cei dragi nouă.  

    Din fericire, Oltenia se poate mândri cu păstrarea tradițiilor și obiceiurilor moștenite din 

străbuni.Cel mai popular obicei este ,, Pițărăiul,, respectat cu sfințenie în Gorj. Dis-de-dimineață, 

in ziua de Ajun, cu mic, cu mare, copii, bunici și părinți merg din casă în casă pentru a ura de 

bine.  

,, Bobul cât snopul/ snopul cat casa/ casa cât masa/ fuioarele cât rașchitoarele/ peste popoare sunt 

copii/ ce-i în casă să traiască/ ce-i afară să inflorească,,  

    Pițărăii sunt singurii colindători care au dreptul să meargă din casă în casă , doar să ceară.   

Tradițional, se oferă colăcei, nuci,mere. Când urează, aruncă pe casele oamenilor boabe de 

porumb și fasole, dar și grâu, pentru belșug și bunăstare.  Înainte de a începe uratul, dimineața, 

devreme, în capul satului se face un foc mare, colindătorii se adună în jurul acestuia pentru a 

arde spiritele rele de peste sat, după aceea pleacă la urat.  

   Tot în ziua de Ajun, vine preotul cu crucea din poartă în poartă pentru a răspândi credința în 

rândul oamenilor. După aceste momente, se organizează spectacole cu colinde, muzică 

tradițională românească și se organizează hora satului.  Participanții primesc cadouri.  

    Un alt obicei din zona Olteniei este colindatul în cete în seara de Crăciun sau Ajun. De obicei, 

cetele sunt alcătuite din băieți care vin cu Steaua, cu Moș Crăciun și cu Capra. Printre colindele 

care se cântă amintim- ,, Steaua sus răsare,,  ,, Pe șoseaua șerpuită,, Moș Crăciun.  Colindătorii 

primesc bani și mere sau colaci. 

    Crăciunul este un moment de bucurie, de reuniune, de credință și de iubire. Bradul 

simbolizează veșnicia, iubirea.  
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De  la o vizită a unei echipe de francezi la un proiect european 

Profesor: Gulie Dorin 

Liceul Teoretic Ion Ghica, Răcari 

Judeţ Dâmboviţa 

 

 Rezumat: Totul începe cu o vizită a unei echipe de francezi în şcoala noastră. Oaspeţii 

sunt impresionaţi de nivelul de limba franceză al elevilor noştri şi de implicarea acestora în 

studiul limbii, urmăresc evoluţia lor timp de doi ani şi apoi lansează ideea unui proiect măreţ. 

 Este vorba de un proiect cu participarea a trei ţări din Europa, având ca temă 

ecologia. Activităţile proiectului se derulează în Franţa şi în România. Elevii fac schimburi 

de experienţă, petrecând o săptămână în ţările gazdă. 

             Încep prin a prezenta pe scurt mediul din care provenim şi în care ne desfăşurăm 

activitatea: aşadar, Liceul Teoretic „Ion Ghica” se găseşte în oraşul Răcari din judeţul Dâmboviţa. 

Ne aflăm chiar la jumătatea distanţei dintre două oraşe importante pentru istoria naţională (35 km 

până la Târgovişte şi 35 km până la Bucureşti). Locuim un oraş foarte mic, liniştit, refugiu pentru 

cei care şi-au lăsat familiile aici şi au plecat în capitală, persoane ce revin cu drag la final de 

săptămână la părinţi şi la bunici. Liceul nostru are mai multe structuri, printre care şi Şcoala 

Gimnazială Răcari de unde vă vom relata aventurile noastre francofone şi plăcerea de a studia o 

limbă dragă sufletului nostru. 

 Profilul elevilor noşti şi aventurile în lumea francofonă 

 Elevii din clasa pregătitoare încep cu studiul limbii franceze (este prima limbă modernă 

studiată de elevii din oraşul nostru). De câţiva ani aceştia vin cu un bagaj minim de limba franceză 

şi sunt acomodaţi cu limba deoarece predau cursuri opţionale de limba franceză la grădiniţă şi 

încerc să-i acomodez pe cei mici cu mine şi cu muzicalitatea limbii. Încă din ciclul primar ne 

demonstrăm competenţele în limba străină studiată. Elevii susţin primul lor examen internaţional 

de limba franceză numit DELF – Diplomă de Studii în Limba Franceză. În urma examenului, elevii 

primesc atestate de reuşită şi diplomele de promovare emise de Ministerul de Educaţie din Franţa. 

Continuăm în ciclul gimnazial în acelaşi ritm. Elevii susţin examenele internaţionale, participăm 

la olimpiadele şcolare. Până în prezent, în 10 ani de când le sunt profesor, am reuşit să ajungem la 

trei etape ale olimpiadei naţionale de limba franceză unde am obţinut rezultate foarte bune. 
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Participăm la taberele de limba franceză şi la toate concursurile de profil de unde venim cu cele 

mai bune rezultate. 

 Proiectul internaţional Întâlnirea francofonilor 

 Acest proiect reprezintă primul pas sau, mai bine spus, calea ce s-a deschis către un proiect 

îndrăzneţ pentru comunitatea noastră. Dar, până să ajungem acolo, vom oferi câteva informaţii 

despre proiectul menţionat. Încheiat între Şcoala Gimnazială Răcari şi Primăria din Solaize, 

localiate aflată în apropierea oraşului Lyon din Franţa, proiectul îşi doreşte promovarea valorilor 

europene, a studiului limbii franceze şi a diversităţii. O echipă de francezi (3 adulţi şi 4 elevi) a 

vizitat şcoala noastră în luna mai a anilor şcolari 2017 – 2018 şi 2018 – 2019. Elevii români au 

pregătit momente artistice pentru invitaţii lor, apoi au luat parte la ateliere de lucru în limba 

franceză. La finalul celor doi ani, urmărind evoluţia elevilor şi implicarea lor în studiul limbii, 

coordonatoarea grupului mi-a vorbit despre un posibil proiect european despre care urma să 

vorbim la începutul anului şcolar 2019 – 2020. 

 Proiectul european „Prends ta planète en main” / „Ia-ţi planeta în mână!” sau “Mici 

reţete pentru planetă” 

 Pe 19 septembrie 2019, am primit vizita coordonatoarei proiectului. Înaintea întâlnirii cu 

doamna director şi cu mine, profesorul de limba franceză, partenerul francez a vrut să asiste la un 

curs de franceză al unei clase din ciclul primar (am ales clasa a III-a). Activitatea acestora a întărit 

convingerea doamnei că suntem partenerii potriviţi. În cadrul întâlnirii am discutat despre proiect, 

etapele de elaborare, implicaţiile şi responsabilităţile partenerilor şi activităţile propuse. Am 

stabilit toate datele necesare înainte de începerea redactării proiectului. S-a stabilit ca din proiect 

să facă parte 14 elevi din ciclul primar şi gimnazial. Partenerii proiectului sunt Primăria Solaize 

din Franţa, Liceul Bilingv Francofon „Victor Hugo” din Frankfurt – Germania şi Liceul Teoretic 

„Ion Ghica” - România. Tema proiectului este ecologia. Proiectul trinaţional este susţinut de 

Oficiul Franco-German pentru Tinereţe (L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse) din Paris la 

care partenerul francez a depus formular de candidatură şi de la care se aşteaptă finanţarea necesară 

derulării proiectului. De asemenea, primăria din Solaize, localitatea gazdă, a oferit o sumă de 

sponsorizare pentru proiect. În prezent, suntem la faza în care partenerii francezi vor achiziţiona 

biletele de avion pentru grupa noastră formată din 14 elevi şi 3 cadre didactice. 
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Obiectivele proiectului 

- conştientizarea elevilor şi a tinerilor că trebuie să depăşim exprimarea temerilor privind 

schimbarea climatică pentru a adopta comportamente concrete; 

- identificarea ritualilor şi a obiceiurilor din fiecare ţară ce ar putea fi modificate, potenţialul lor de 

evaluare a practicilor; 

- stabilirea de legături între elevi provenind din ţări europene diferite. 

 Activităţile proiectului – este vorba de două mobilităţi ce vor avea loc după cum urmează: 

- 23 – 30 iunie 2020 are loc mobilitatea din Franţa; 

- iunie 2021 are loc a doua mobilitate în România. 

 În proiect sunt implicaţi: 17 francezi, 17 nemţi provenind din familii bilingve (cel puţin un 

părinte este francofon, franceza este o realitate în viaţa cotidiană a elevilor) şi 17 români. 

 Activităţile propuse pentru mobilitatea din Franţa: 

 Pentru domeniul hrană: se propune vizita unei asociaţii ce are o grădină de legume 

biologice, a unui restaurant vegetarian şi a unei fabrici de conserve de legume. 

 Pentru domeniul animale: posibilitatea de a lucra cu apicultori, o linie de protecţie a 

animalelor şi recunoaşterea speciilor de păsări. 

 Pentru domeniul energie: se propune vizita unui centru de cercetare – petrol: transformarea 

carboranţilor maşinilor. În localitatea gazdă există panouri solare unde vom merge pentru a ni se 

explica funcţionarea acestora, utilitatea lor şi avantajul pentru economia locală şi mediu. 

 Pentru domeniul urbanism: se propune apelul la imaginaţie şi construirea unei utopii a 

oaşului, ex. Să desenăm o pădure urbană. Tot în această arie, gazdele doresc o vizită a oraşului 

Lyon, folosind toate mijloacele de transport în comun posibile. 

 Pentru domeniul activităţi preferate: construirea unei cabane de cărţi, o ludotecă; elevii 

vor fi învăţaţi să facă o cabană; plantarea unui arbore al urărilor etc. 

 Un deputat european din domeniul ecologiei se va întâlni cu participanţii la proiect. 

 Produsul proiectului: un jurnalist al ziarului Le Progrès va însoţi grupele de lucru în timpul 

săptămânii şi va scrie articole despre proiect pentru comunitate. Va fi publicată o sinteză a 

proiectului în cele trei limbi – franceză, română şi germană. 
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Concluzii 

 Proiectul despre care am vorbit este o deschidere către Europa. Vom fi plonjaţi într-o temă 

pe care ar trebui să o dezbatem frecvent din cauza problemelor ce afectează mediul înconjurător. 

Elevii care studiază franceza primesc acest proiect ca pe o recompensă a eforturilor lor. De 

asemenea, implicarea în proiect responsabilizează şi mai mult elevii care sunt la o vârstă fragedă. 

 Elevii ce iau parte la proiect au început să lucreze individual, în plus. Sunt interesaţi să 

dezvolte competenţele de comunicare în limba franceză. A crescut stima de sine. Au devenit mult 

mai responsabili şi vor deveni mesagerii comunităţii lor. Ne dorim ca aceştia să conştientizeze 

importanţa activităţilor ecologice şi implicarea activă în proiecte mai mici sau mai mari menite să 

protejeze mediul înconjurător. 
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EDUCAȚIA NON-FORMALĂ – EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 

        Prof. Sterea Elena – Carmen, Școala  

       Gimnazială ”Prof. Ilie Popescu” Șotânga 

 

 Educația non-formală reprezintă o abordare nouă a învățării prin activități plăcute care 

reușesc să motiveze elevii, în vederea participării la procesul instructiv-educativ. Avantajele sale 

sunt multiple și cuprinde toate competențele dobândite în sistemul tradițional de învățământ, cărora 

li se adaugă abilități câștigate în condițiile unei libertăți de exprimare a elevilor.                

 Educația non-formala se bazează pe activitățile organizate în afara prograului școlar, prin 

care se formează o cale de trecere de la cunoștințele predate de profesori la punerea lor în practică. 

Acest tip modern de instruire elimină stresul notelor, al disciplinei impuse și al temelor sau fișelor 

de muncă suplimentară, el reprezintă plăcerea de a cunoaște și de a te dezvolta. 

 Frecvent auzim afirmația că, sistemul tradițional a educat generații întregi de elevi care au 

reușit să își clădească cariere de succes. Este complet adevărat dacă ne referim la generațiile 

trecute,  formate în  perioada în care, societatea nu cunoștea evoluția tehnologică, când principalele 

surse de informație erau școala și biblioteca. 

 Dar ce facem azi și acum? Elevii de astăzi trăiesc într-o societate care cunoaște evoluția 

tehnologică, informația este doar la un clic distanță, oportunitățile sunt multiple,  interacțiunea cu 

diferite culturi este posibilă. Aceștia au nevoie de instruire, de educație teoretică și evolutivă, dar 

este de datoria noastră să ne apropiem de lumea lor, să abordăm diferit educația, să îi atragem către 

școală prin activități care să aducă universul lor, în universul instituției de învățământ,  În acest 

context, educația non-formală nu urmărește să excludă modul tradițional de educație, ci să 

completeze instruirea pur teoretica prin activități atractive, la care să aibă acces un număr cât mai 

mare de tineri. Astfel, își propune ca obiective: 

- completarea orizontului de cultura din diverse domenii; 

- crearea de condiții pentru formarea profesională; 

- asigurarea unui mediu propice exersării și cultivării diferitelor înclinații, aptitudini și capacități. 

 Cu ce vine în plus educația non-formală? În primul rând, schimbă locul în care ea se 

desfășoară: într-un cadru instituționalizat, dar în afara școlii, în afara băncilor, oferind posibilitatea 

copilului să se miște liber, să aleagă locul și modul confortabil de a se așeza pentru a ajunge la 
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starea de relaxare necesară momentelor de creație. Caracteristice acestui tip de educație sunt 

activitățile care contribuie la perfecționarea individuală, la descoperirea sinelui. 

 Educatorul non-formal trebuie sa fie flexibil, adaptabil și entuziast. Acțiunile lui au în 

vedere interesele, aptitudinile și dorințele participanților. Ca să reușești să implici tinerii în astfel 

de activități, trebuie să parcurgi, mai întâi, drumul cunoașterii posibil printr-o îndrumare corectă 

și  un dialog sincer, prietenie, empatie și nu în ultimul rând dorința de a te schimba pe tine. 

 În plus, copiii nu sunt obligați să participe la activități și nu primesc note oficiale.  Vin din 

proprie inițiativă, se regăsesc în ceea ce fac, se descoperă și își doresc și mai mult, încearcă  lucruri 

noi și totodată vor să își depășească limitele. Munca lor este răsplătită cu diplome sau certificate 

de absolvire/participare, expoziții de fotografie/lucrări. 

 Având în vedere că educația non-formala se împarte în două tipuri principale: activități 

extradidactice și activități extrașcolare, putem oferi câteva exemple de bune practici. 

 

1. Activități extradidactice: 

a) cercuri de lectură organizate sub forma de bibliotecă mobilă. Într-un loc, unde se întâlnesc copiii 

pasionați de lectură, se va face schimb de carte, iar cel ce o deține îți va oferi și recezia cărții pe 

care a citit-o;   

b) trupa de animație stradală care va pune în scenă piese de teatru, statui vii, momente de dans sau 

de pictură/grafică. Membrii acesteia interacționează permanent cu oamenii obișnuiți, oferă 

momente de relaxare acestora și îi ajută să redescopere atracția pentru această formă de artă; 

c) debate -ul este o nouă atracție pentru tinerii liceeni. Acesta le oferă posibilitatea să se exprime 

liber să susțină punctul de vedere așa cum simt și în funcție de experiențele personale.  Astfel se 

eliberează de mult auzita regulă de acasă ”faci așa pentru că așa spun eu, iar eu am experiență 

pentru că sunt adult”. 

 

2. Activități extrașcolare: 

a) proiecte de ecologie și formare civică – plantare de copaci, colectarea deșeurilor; 

b) acțiuni de voluntariat – donații, spectacole caritabile, sprijinul acordat elevilor cu nevoi 

speciale(SNAC); 

c) promovarea drepturilor omului, campanii care previn abuzurile și violența în mediul familiar 

sau în mediul online (ORA DE NET); 
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d) activități recreeative și culturale: excursii, acțiuni social-culturale (în clubul elevilor, la muzeu, 

la teatru, în biblioteci etc), festivaluri și târguri. 

Educația non-formala rămâne una dintre variantele optime pentru susținerea plăcerii de cunoaștere 

și de afirmare profesională și însoțește cu succes formarea educatională a tinerilor. 
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CRĂCIUNUL DE IERI ȘI CRĂCIUNUL DE AZI... 

Ion Liliana-prof.înv.preșc. G.P.P.,,Junior”, Slobozia, Ialomița 

 

 Este decembrie...Această iarnă s-a strecurat la noi în țară, încet, pe negândite, aducând 

parcă în suflet nostalgia iernilor de altădată, când totul era acoperit de alb,  mai altfel, mai frumos... 

 Cu emoție în suflet, noi, copiii de ieri, așteptam sărbătorile de iarnă mai mult decât oricare 

alte sărbători, ne pregăteam din vreme, învățam colinde, apoi, cuminți , așteptam mult dorita 

vacanță. Totul era mai în tihnă, bunicii ne așteptau în prag, ne chemau în casă, la căldură, primeam 

în dar mere roșii, ciorapi și manuși de lână, lucrate cu multă migală în serile reci de toamnă. Apoi, 

de cum se lumina, adulții se pregăteau de tăierea porcului iar cei mici, atunci îi încurcau mai tare, 

se jucau, țipau, râdeau și așteptau șoriciul proaspăt. 

 Zilele treceau în zbor, și cum să nu simți așa când, timpul petrecut alături de verișori și 

prieteni, se măsura între  două ture de săniuș, joacă în zăpadă, până când mănușile și ciorapii uzi  

și reci , te trimiteau în casă la caldură.  

 Veselia domnea în cătunul copilăriei mele, copiii mergeau la colindat, răsunau ulițele de 

,,Foaie verde, portocală’’, și ,,Steaua’’ iar seara, în ajunul Crăciunului, veneau bătrânii satului cu 

,,Bătrân Crăciun’’, colind de casă,vechi,cu versuri anume transmise din moși strămoși, veneau cete 

de colindători să colinde fetele și feciorii ... Nu aveam brad împodobit iar Moș Crăciun nu era prea 

cunoscut la sat,însă sărbătoarea Crăciunului era sfântă, cu familia adunată în jurul mesei,cu 

mulțumirea în suflet și-n priviri, că am mai fost un an împreună, sănătoși. 

 Astăzi, Crăciunul este cosmetizat, sărbătorim ca-n felicitările Hallmark, cu masa și casa 

împodobită, însă sfântul a fost uitat din sărbătoare... este sărbătoarea lui Moș Crăciun ,nu a nașterii 

Domnului Isus. Suntem prinși în pregătiri, cât mai bogate și sofisticate, căutăm cadouri scumpe, 

ascultăm colinde,poate-poate ne cuprinde spiritul Crăciunului, căutam vacanțe în locații ce ne 

asigură ,,traditionalul’’, fără a conștientiza că singuri ne-am îndepărtat de el... 

 Deși avem de-a face cu preșcolari, cu vârste începând de la trei ani (în cazuri fericite), ca 

educatoare, una din responsabilitățile noastre în această perioadă este aceea de a deschide ochii și 

sufletul copiilor la adevărata însemnătate a Crăciunului. 

 Anul acesta, în cadrul proiectului tematic ,,Farmecul sărbătorilor de altădată’’, derulat în 

luna decembrie cu preșcolari de grupa mare, una din temele săptămânale abordate a fost ,,Ne 

pregătim de sărbători’’, pe parcursul căreia am încercat sa aducem copiii mai aproape de 

semnificația reală a  Crăciunului. 

Copiii au urmat întreaga săptămană direcții de învătare atent trasate, lăsând lejeritate în 

alegerea temelor,a jocurilor de rol și a activităților pe centre de interes. In prima zi, sub dictonul 
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,,Pregătiți căsuțele, vin sărbătorile’’, cei mici s-au transpus în rolul adulților ce-și curăță 

casele,gonesc supărările și răutățile și se pregătesc să primească vestea nașterii Domnului: la 

sectorul ,,Joc de rol’’copiii au călcat prosoape tradiționale și au decorat clasa, la sectorul ,,Știintă’’ 

au studiat obiecte de artizanat  și costume tradiționale, în cadrul sectorului ,, Artă’’ au decorat 

prosoape tradiționale. Au ascultat povestea nașterii lui Isus și au descoperit simbolurile 

Crăciunului, s-au ascultat, s-au jucat împreună, au învățat pași de dans popular. 

A doua zi din săptămâna a fost dedicată împodobirii bradului . Pe acordurile cântecului atât 

de drag și cunoscut, copiii au aflat cum a fost ales bradul pom de Crăciun, au grupat obiecte de 

decor in funcție de diferite criterii, au împodobit bradul ajutându-se reciproc, apoi, ca niște mici 

artisti, l-au pictat. 

A urmat o zi dedicată colindelor si colindătorilor,o zi iubită de copii prin latura ei artistică 

: am repetat colindele tradiționale ( ,,Bună dimineața’’ , ,,Steaua’’, ,,Plugușorul’’ , ,,Sorcova’’), 

am învățat cântece noi specifice Crăciunului,am împletit covrigi , am spălat mere și am sortat nuci 

pentru colindători. Am observat vestimentația acestora și accesoriile tradiționale: clopoței, stea, 

bici, buhai, sorcovă, modul lor de confecționare și de utilizare. 

Deoarece, în ziua de azi, nu e Crăciun fără Moș Crăciun, am avut o zi dedicată și moșului 

cel bun. Copiii au ascultat legenda acestuia, i-au scris scrisori, au realizat un traseu aplicativ sub 

titlul ,,Drumul Moșului’’, s-au distrat ,dar mai ales, au învățat despre generozitate, despre bucuria 

de a dărui, de a fi aproape de cei dragi. Tot în această zi copiii au învățat despre altruism, să fie 

aproape de cei nevoiași, donând hăinuțe în cadrul acțiunii umanitare ,,Și eu pot fi Moș 

Crăciun’’organizată de S.N.A.C, la nivelul unității. 

 Săptămâna a fost încheiată cu Serbarea de Crăciun, formă activă de evaluare, motiv de 

emoție atât pentru copii cât și pentru adulți. Aceasta a fost îmbrăcată în tradițional, luând forma 

unei șezatori, copiii purtând costume populare, au cântat, au dansat pe ritmuri populare, au 

colindat. Pentru străduința lor, părinții, în calitate de gazde, i-au răsplătit cu mere, nuci și covrigi. 

 Având în vedere tendința din ziua de astăzi de a ne cufunda în tehnologie, în modern, 

consider că o astfel de temă este ca o gură de aer proaspăt pentru copii dar și îndemn de aducere 

aminte, de privire spre trecut pentru adulți, îndemn de a îndrepta copiii spre familie , spre a  învăța 

ce-i bunătatea, generozitatea. 

 Incă este decembrie...o iarnă fară zapadă, însă, privind sus spre cer, în noaptea plină de 

stele, parcă mai căutăm cu privirea și cu sufletul acea stea luminoasă,vestitoare a tot ce este bun și 

frumos în lume. 

 Așa că, fiți mai buni, mai iubitori, mai comunicativi, sperați în mai bine, aplecați-vă cu 

dragoste asupra celor mici, iar in ochii lor, veți întrezari lumina sfântă a Crăciunului! 
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Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun  

 

Ciută Mărioara profesor învăţământ primar 

Şcoala Gimnazială “Vasile Iftimescu” 

Valea Sării, judeţul Vrancea 

 

 

 Vrancea este un ţinut de poveste şi istorie. Tradiţiile şi obiceiurile vrâncene sunt în inima 

şi sufletul locuitorilor judeţului, fiind reprezentative istoriei şi trecutului lor măreţ. 

 Vrancea “de munte” are obiceiuri împământenite de la Ştefan cel Mare şi feciorii Babei 

Vrâncioaia. De la Sfântul Nicolae până la Sfântul Ion vrâncenii se “simt” în sărbători. Înca de la 

începutul lunii decembrie, mai precis de Sfântul Nicolae, ne aducem aminte cu bucurie de acele 

seri minunate când ne pregăteam cizmuliţele şi asteptam cu nerăbdare să vină Moş Nicolae, să ne 

lase dulciuri şi jucării. 

 În seara de Ajun, copii mari şi mici, se grupează şi pleacă la colindat, nu uită nicio casă, 

iar poarta larg deschisă îi aştepta pe fiecare. Coşurile sunt pline cu nuci, colăcei, mere şi asteaptă 

să fie împărţite colindătorilor.  

“Dă-mi covrigul şi colacul 

Că mă mut la altul” 

 În ziua Ajunului Crăciunului, preotul, umblă cu Icoana Naşterii lui Iisus Hristos, iar seara 

gospodinele trebuie să fiarbă caltaboşii şi să termine de pregătit bucatele pentru masa din ziua 

întâi a Crăciunului. Bătrânii spuneau că “nu se simte sărbatoarea, dacă nu se fierb caltaboşii în 

noaptea Crăciunului”. 

 Farmecul sărbatorilor de Crăciun constă şi în împodobirea bradului, pomul binecuvântat, 

ce simbolizează eternitatea. Bradul trebuie împodobit cu globuleţe, lumini si bomboane în seara 

de Crăciun şi trebuie ţinut în casă până la Sfântul Ion. 

 De Sfintele Sărbători de Crăciun se obijnuieşte să se meargă la Sfânta Biserică, la slujbă 

şi mai ales bărbaţii să nu lipsească, se ia Sfânta Anafura, apoi se vine acasă şi la masa bogata se 

aşează părinţii, copiii, nepoţii şi finii lor. Se cinstesc cu vin şi ţuică de casă. Spre seară se merge 

la horă şi se continuă cu balul satului unde băieţii işi aleg fetele cu care vor dansa în toate cele 

trei seri. În ziua de Crăciun este bine să-ti intre în casă mai întâi un bărbat, ca vitele să facă viţei, 

ca femeile însărcinate să nască băiat, de asemenea să stea pe pat sau scaun ca să stea cloşca pe 

pui. 

 În seara de Anul Nou este obiceiul de a se merge cu pluguşorul, iar în zona Nerejului, 

chipăruşii (mascaţii) dansează pe uliţele satului stârnind frică dar şi admiraţie printre săteni.  
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 În prima zi a anului, copii (semnul purităţii) umblă cu sorcova, urând gospodarilor ce îi 

primesc în casele lor, viaţa lungă, sănătate, spornicie, bogăţie şi La mulţi ani! Sorcova este 

păstrată la loc sfânt, lângă icoană, pană la anul ce vine. 

 În ajunul Bobotezei, preotul sfinţeşte casele şi invită creştinii la Aghiazma Mare. Fetele 

de măritat iau un fir de busuioc din manunchiul preotului şi îl pun sub pernă pentru a-şi visa 

ursitul. A doua zi, în special bărbaţii, se adună în curtea bisericii, în jurul crucii de gheaţă şi a 

ciuberelor pline cu apă care urmează a fi sfinţită şi împărţită creştinilor. 

 Sfântul Ion, este sărbatoarea care încheie şirul de sărbatori ale iernii. 

 La români, sărbatorile iernii sunt adevărate sărbători de suflet. Amintirile copilăriei ce ne 

revin în minte, în suflet, mirosul de brad şi cozonac ce ne era în casă de sărbatori, nerăbdarea 

aşteptării darurilor, toate crează o atmosferă de sărbatoare, linişte sufletească şi iubire. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN 

 

Prof. înv. primar  COJOCARU LILIEANA 

ȘCOALA PRIMARĂ RECEA 

COM. BISOCA, JUD.BUZĂU 

 

     Sărbătorile de iarnă dau un farmec aparte anotimpului alb și friguros, impregnându-i 

bucurie, veselie, mister și trăiri spirituale. Repertoriul tradițional al obiceiurilor și tradițiilor 

românești cuprinde, pe lângă colindele propriu-zise, și o seamă de datini, practici, ziceri, 

superstiții, sfaturi cu originea în credințe și mituri străvechi sau creștine. Vorbim de  o îmbinare 

de tradiții, obiceiuri și datini - unele din perioada precreștină - cu sărbătorile religioase creștine. 

     Cea mai importantă sărbătoare creștină a iernii este Crăciunul (Sărbătoarea Nașterii 

Domnului). Se pune că Fecioara Maria, când trebuia sa-L nască pe Fiul lui Dumnezeu, umbla, 

însoțită de Iosif, din casă în casă, rugându-i pe oameni să-i ofere adăpost. Ajungând la casa unui 

anume Crăciun, este dusă de soția acestuia în grajd, unde dă naștere lui Isus. De asemenea, se 

spune că în noaptea sfântă a nașterii lui Isus s-au deschis cerurile și Duhul Sfânt a coborât deasupra 

fiului lui Dumnezeu, luminând grajdul în care domnea întunericul. Crăciunul este astfel o 

sărbătoare sfântă care aduce lumină în sufletele oamenilor. Sărbătoarea Crăciunului este anunțată 

prin obiceiul copiilor de a merge cu colindul în Ajunul Crăciunului (24 decembrie). Evocând 

momentul în care, la Nașterea lui Isus , s-a ivit pe cer steaua care i-a călăuzit pe cei trei magi la 

locul nașterii, copiii –câte trei , la fel ca magii – merg din casă în casă cântând ,,Steaua sus 

răsare…”, purtând cu ei o stea.  Ajunul Crăciunului începe cu colindul ,,Bună dimineața de Moș 

Ajun!” . După credința populară, ei sunt purtători de noroc și fericire. Pentru colindele cântate, 

copiii primesc colaci, covrigi, nuci, mere, bani, dulciuri și alte daruri. Alături de cetele de copii, 

preoții și cântăreții bisericești umblă cu icoana  pe care este zugrăvită nașterea lui Isus Hristos și 

stropesc cu agheasmă oamenii și încăperile, anunțând prin cântec ,,Nașterea      Domnului”. 

      Colindele sunt interpretări ale unor ritualuri păgâne, dar care în timp au fost schimbate sau 

amestecate cu interpretări religioase. Colindul a dobândit o destinație precisă ca formă de magie 

benefică, marcând rodnicia câmpurilor, sporul animalelor domestice, împlinirea prin căsătorie a 

tinerilor, creșterea copiilor, influențarea, în sens pozitiv, a vieții oamenilor și a naturii. Colindatul 

cu măști este un ritual strict păgân, ce amintește de ritualurile de vânătoare ale zeului Crăciun. 



 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

64 
 

     În fiecare zonă a României există un mod specific de a întâmpina Crăciunul. În unele zone, 

se așază pâine sub masă pentru a aduce noroc familiei, iar sub fața de masă se pune pleavă de grâu 

pentru belșug. În Mehedinți, părinții pun copiilor bani în buzunare pentru ca anul care vine să fie 

îmbelșugat. În satele hunedorene din zona Orăștiei, vestea Nașterii Mântuitorului în ieslea sfântă 

este purtată pe ulițe de ceata de călușeri colindători în zarvă de zurgălăi, tropote și strigături. 

Țăranii din Maramureș spun că este bine să muncești în Ajun numai pe lângă casă, că nu este bine 

să se dea bani împrumut. În seara de Ajun, gospodarii dau animalelor o bucățică din aluatul dospit, 

folosit la pregătirea bucatelor de sărbători, pentru a duce la înmulțirea vitelor și a  fi  ferite de 

deochi.  Pe la sate mai dăinuie credința că animalele vorbesc în noaptea de Crăciun, dar oamenii 

se tem să nu le audă, că este semn rău. Se mai spune că cine va plânge în Ajun va plânge tot anul 

care urmează, iar cine se va bate în această zi va face buboaie peste an. Un alt obicei popular este 

atârnarea unei crenguțe de vâsc în case. În credința creștin-ortodoxă, se spune că acela care pune 

vâsc în casă, va avea un an îmbelșugat, fericire și pace în familie. 

     Crescătorii de albine nu dau nimic din casă în Ajunul Crăciunului, ca albinelor să le meargă 

bine și să nu părăsească stupul pe vremea roitului. În Ajunul Crăciunului se leagă pomii cu paie, 

pentru  ca acești pomi să lege rod bogat. În Bucovina, se pun pe masă un colac și un pahar de apă, 

deoarece se crede că sufletele celor răposați vin în această noapte pe la casele lor, gustă din colac 

și își udă gura cu apă. 

     În Ajun , se împodobește bradul și se pregătesc darurile ce vor fi aduse de Moș Crăciun, 

care   ,, va intra pe hornul sobei cu desaga plină de daruri”.  Datina împodobirii bradului de Crăciun 

pare a fi de origine germană, așa cum este și cântecul ,,O, brad frumos!” 

     Despre Moș Ajun se spune că a fost baciul care se afla în slujba lui Moș Crăciun, stăpânul 

staulului unde l-a născut Maica Domnului pe Isus Hristos. 

        ,,Irozii” sau  ,,Vicliemul”  este datina prin care tinerii reprezintă la Crăciun Nașterea lui 

Isus Hristos, viclenia lui Irod, care a poruncit uciderea pruncilor, de a afla Pruncul și adesea 

înfruntarea necredinței, personificate printr-un copil sau printr-un cioban. Începând de la Ignat și 

pâna la Anul Nou, tinerii mai umblă cu Țurca, Capra sau Brezaia, numele acestora purtându-l unul 

dintre tinerii mascați. 

        Se crede că, în dimineața de Crăciun este bine să ne spălăm cu apă curată, luată de la un 

izvor sau fântână, în care punem o monedă de argint, pentru ca tot anul să fim curați ca argintul și 
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feriți de boli. În ziua de Crăciun nu se scoate gunoiul afară decât a doua zi, deoarece dacă îl arunci 

,,îți arunci norocul”. 

     În unele zone ale Munteniei se crede că, primele patru zile, începând cu 24 decembrie, 

corespund în ordine celor patru anotimpuri: prima zi e de primăvară, a doua de vară, a treia de 

toamnă și a patra de iarnă, și cum va fi vremea în aceste zile așa vor fi și anotimpurile. 

     Obiceiurile, datinile și tradițiile  sunt esențe ale bogăției noastre spirituale și exprimă 

înțelepciunea populară a neamului românesc. Păstrarea acestora este o mărturie vie a faptului că 

avem o conștiință a neamului din care facem parte. 
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Educaţia incluzivă în context internaţional 
 

Profesor Rămureanu Claudia, Școala Tudor Vladimirescu, Drăgășani 

 

 

      Adaptarea la permanentele cerinţe schimbătoare ale unei lumi care evoluează rapid, care 

necesită abordări multiple ale fenomenelor naturale şi/ sau sociale şi care impune adoptarea de 

strategii eficiente în vederea atingerii tuturor obiectivelor sale, presupune implicarea activă a 

întregii societăţi pentru a pune în centrul preocupărilor sale OMUL. 

     Printre atributele acestei societăţi se pot enumera: schimbarea, transformarea, egalitatea 

şanselor, continua formare, cooperarea, evoluţia tehnologiei, preocuparea pentru oameni şi 

pentru nevoile lor în ceea ce priveşte dezvoltarea, integrarea şi inovarea. 

    Elementul central al societății, element care poate contribui în mod valoros și radical la 

evoluţia tuturor elementelor componente ale societăţii  este EDUCAŢIA. 

     Educaţia incluzivă este un proces complex, de durată care necesită analize, schimbări şi 

construcţii continue pentru a realiza politici şi practici incluzive şi a asigura bazele unei culturi 

incluzive. 

     Educaţia incluzivă a apărut ca o reacţie firească a societăţii la obligaţia acesteia de a asigura 

cadrul necesar şi condiţiile impuse de specificul educaţiei persoanelor cu cerinţe educative 

speciale. Bogăţia spirituală a lumii contemporane rezidă tocmai din respectul şi valorizarea 

tuturor indivizilor,  pentru că lumea modernă acceptă faptul că fiecare individ este o dimensiune 

care îmbogăţeşte şi potentează, împreuna cu celelalte experienţe, lumea de azi.  

     Educaţia incluzivă, respectiv integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în 

învăţământul de masă a apărut ca o provocare spre schimbarea atitudinilor şi mentalităţilor, dar şi 

a politicilor şi practicilor de excludere şi segregare. Integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale 

speciale în  învăţământul de masă are ca scop  rezolvarea câtorva dintre problemele pe care le 

întâmpină copiii în procesul educaţiei şi dezvoltării lor.  

      Educaţia de bună calitate reprezintă un DREPT fundamenzal al omului şi copiii au dreptul la 

educaţie generală, iar modelul incluziunii socio-educaţionale are la bază acest drept, înglobat în 

dreptul internaţional. Fiecare copil, indiferent de apartenenţă sau de nivelul de dezvoltare a 

capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate care să conducă în cea mai mare 

măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială. 

     Fiecare copil este înţeles ca un participant activ la învăţare şi predare şi pentru că fiecare 

aduce cu sine în procesul complex al învăţării şi dezvoltării o experienţă, un stil de învăţare, un 

model social, o interacţiune specifică, un ritm personal, un mod de abordare, un context cultural 

căruia îi aparţine. 
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      Conceptul de „educaţie pentru toţi” a fost lansat în 1990 în Tailanda la Conferinţa 

Internaţională a Ministerului Educaţiei, iar în 1994 la Salamanca, în Spania, s-au lansat 

dimensiunile educaţiei pentru toţi care constau în calitatea actului educaţional şi acces pentru toţi 

copiii: „ Şcolile trebuie să primească toţi copiii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, 

sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau 

talentaţi, copiii străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copii 

aparţinând minorităţilor lingvistice si etnice… “ 

     Pentru ca activitatea instructiv – educativă să fie profitabilă pentru toţi elevii, aceasta trebuie 

să se realizeze diferenţiat. Educaţia diferenţiată vizează adaptarea activităţii de instruire la 

posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de înţelegere şi ritmul de lucru propriu unor 

grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte. 

    Pentru ca educaţia copiilor cu cerinţe speciale să fie eficientă, pe de o parte trebuie să aibă un 

caracter integrat, iar pe de altă parte trebuie să aibă un caracter diferenţiat, să fie adaptată 

particularităţilor elevilor.  

    Caracterul integrat al învăţământului ne pune în faţa problematică a situaţiei în care un copil 

cu handicap este integrat într-o clasă obişnuită. În fapt este vorba pe de o parte de situaţia 

copilului respectiv, iar pe de altă parte, de situaţia clasei în care este integrat. Sub ambele 

aspecte, ceea ce urmărim este o bună înţelegere reciprocă, o existenţă socială normală a copiilor, 

în ciuda diferenţelor existente. Pentru copilul cu handicap aceasta înseamnă a fi înţeles şi 

acceptat, cu tot ce are el pozitiv, cu tot ce poate aduce vieţii de grup. Această normalizare a 

relaţiilor este benefică şi pentru ceilalţi elevi, care învaţă să respecte dreptul la diferenţă, sa fie 

solidari cu semenii lor care întâmpină dificultăţi în viaţă. 

    Procesul de integrare educaţională a elevilor cu CES include elaborarea unui plan de 

intervenţie individualizat, în cadrul căruia, folosirea unor modalităţi eficente de adaptare 

curriculară joacă rolul esenţial. 

    Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevul trebuie să 

simtă că este apreciat ca individ. Astfel, elevii vor participa la procesul de învăţământ dupa 

posibilităţile fiecăruia, cadrele didactice trebuind să-şi adapteze metodele pedagogice în 

consecinţă. 

    Copiii sunt o categorie socială care în ciuda aparenţelor nu au timp să aştepte: dacă sunt lăsaţi 

să crească fără ajutorul de care au nevoie, personalitatea viitorului adult are cu siguranţă de 

suferit. 

     Bibliografie: 

     1.  A. Ghergut, Sinteze de psihopedagogie speciala, Editura Polirom, 2005 

     2.   Informaţii culese de pe internet 
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STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR PRIN ACTIVITĂŢILE 

EXTRACURRICULARE 

 

Prof.Dumitrescu Lucica –Liceul de Arte 

,,Margareta Sterian”, Buzau 

 

            În urma integrării europene a României, una din direcţiile fundamentale ale redefinirii 

învăţământului românesc o constituie dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii 

umane, formarea personalităţii autonome şi a creativităţii, prin diversificarea şi optimizarea 

activităţii educative extracurriculare şi extraşcolare, de mare impact asupra elevilor, cadrelor 

didactice şi comunităţii locale. 

        Noile demersuri educaţionale redimensionează atât statutul cât şi sarcinile cadrelor didactice, 

care trebuie să devină manageri de educaţie, prin intermediul unor proiecte/programe educative 

operaţionale, adecvate ethos-ului unităţii şcolare şi orizontului de aşteptare al comunităţii locale, 

proiecte/programe desfăşurate pe baza unor convenţii/contracte de parteneriat. 

         Prin structură, obiective şi conţinut, educaţia trebuie să răspundă necontenit exigenţelor 

cerute de evoluţia realităţii naţionale şi internaţionale.Semnificaţia şi eficienţa actului educativ 

sunt date de disponibilitatea educaţiei de adaptare şi autoreglare faţa de cerinţele tot mai numeroase 

ale spaţiului social. 

         Şcoala trebuie să se afle în dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-se să 

realizeze punţi de legătură între nevoile educaţionale, resursele/disponibilităţile intelectuale ale 

copiilor / tinerilor şi perspectivele de dezvoltare economică a societăţii. În acest sens, colaborarea 

dintre elevii diferitelor şcoli nu este un proces spontan, ci este o activitate organizată, susţinută, 

conştientă, direcţionată spre problemele educative ale tinerei generaţii.  

          Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane, chiar 

dacă au existat şi poziţii sceptice care au susţinut că  învăţământul actual nu contribuie la 

dezvoltarea creativităţii, observându-se că el cultivă mai ales disciplina, conformismul, 

incompatibile cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei creatoare. Creativitatea este un 

complex de însuşiri şi aptitudini psihice care, în condiţii favorabile, generează produse noi şi 

valoroase pentru societate. Şcoala trebuie  să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui 

copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  

relaţii care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii  elevului de a lua singur decizii şi să 

stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 

         Activităţile şcolare, chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, 

a unor priceperi şi deprinderi, implicând, în ansamblu, o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă 

şi chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient 

dorinţei de cunoastere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor. Modernizarea şi perfecţionarea 

procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce 

au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activitţăilor şcolare şi extraşcolare permite şi 
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manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest cadru  şi educatorul îşi poate afirma 

spiritul novator, creativitatea didactică. 

           Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată 

la clasă; urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale 

ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, 

orientează elevii către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea 

personalităţii.De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele 

mai variate  forme. Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi de către factorii educaţionali în 

măsura în care îndeplinesc niste condiţii : 

- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de  învăţământ ; 

- valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile copiilor ; 

- organizează timpul liber într-o manieră placută, relaxantă ;  

-           urmăresc un scop educativ ; 

- au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup , creează un sentiment de siguranţă şi 

încredere. 

        Multitudinea activităţilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduce la dezvoltarea 

creativităţii acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător , cu diverşi factori din 

societatea din care face parte. 

         Ştim cu toţii că elevii noştri sunt interesaţi de ceea ce facem la şcoală, mai ales pentru faptul 

că aducem întotdeauna ceva nou în viaţa cotidiană. Noţiunile în ciclul primar constituie baza de 

pornire pentru gimnaziu. Cel mai adesea descoperim însă că elevii sunt mai interesaţi şi participă 

cu mai mult suflet la activităţile extraşcolare. Acest lucru nu înseamnă că noi ca  formatori  nu 

putem să-i  facem pe elevi să conştientizeze cât de necesare sunt cunoştinţele însuşite în clasă în 

desfăşurarea cu succes a altor activităţi. Astfel de activităţi presupun utilizarea unor metode activ- 

participative de implicare a copiilor, multe acţiuni se desfasoara în afara scolii –în comunitate – 

acţiuni cu impact comunitar (acţiuni ecologice, sanitare, campanii pentru dezvoltare comunitară 

etc.). Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul 

didactic, abordarea creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică 

şi dragoste pentru copii.Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  

şi a conţinutului, prin durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de 

verificare şi apreciere a rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi 

de prietenie dintre cadrele didactice şi elevi. 

            Accepţiunea termenului are un sens foarte larg.În sens restrâns, termenul se referă la toate 

manifestările organizate de şcoală, cu obiective educative şi recreative, care se desfăşoară în afara 

programului şcolar.Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă - excursii, concursuri, spectacole, 

serbări etc.- sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi.În acest sens, termenul este echivalent cu 

educaţie extradidactică. 

         Întregul complex al activităţilor extraşcolare organizate în şcoală sau în afara şcolii, sub 

atenta şi priceputa îndrumare a dascălilor aduc o importantă contribuţie la formarea şi educarea 
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elevilor, în modelarea sufletelor acestora, are profunde implicaţii în viaţa spirituală şi educativă a 

comunităţii. 

         Activităţile extracurriculare  de cultivare a gândului şi spiritului, a dorinţei de frumos şi 

mişcare, îmbracă forme multiple :serbări şcolare, vizite, excursii, drumeţii, parteneriate 

educaţionale, proiecte educaţionale, activităţi educative, etc. Astfel de activităţi oferă numeroase 

prilejuri de afirmare a elevilor, de  dezvoltare a personalităţii şi creativităţii  acestora, întrucât 

lumea actuală este stăpânită de televizor sau de calculator . 

          Excursiile sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă.Astfel de 

activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale, ceea ce uşurează 

procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor organizate în 

şcoală. Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor 

şi a animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .S-a mai observat că 

ei  pot reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de 

alcătuit scurte texte . 

           Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea 

diferitelor evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile  şi obiceiurile 

statornicite în şcoală. Aceasta este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe 

educative.Ea permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un domeniu sau 

altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comună. 

            Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite 

teme.Vizionarea spectacolelor, a filmelor,  sau a emisiunilor  tv sunt forme de activitati prin care 

elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci este stimulat spre activităţi de pictură, dans, determinând 

astfel şi dezvoltarea creativităţii. 

      Activităţile extraşcolare au o mare valoare educativă, întrucât realizarea lor se face şi din punct 

de vedere interdisciplinar. Acţiunile desfăşurate i-au implicat pe elevi în promovarea tradiţiilor şi 

obiceiurilor specifice, dar şi în stimularea potenţialului creativ al copiilor, prin organizarea şi 

derularea unor programe artistice sau a unor expoziţii cu lucrările elevilor. 

           Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  

modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor.Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a 

şcolii, aducând un surplus informaţional elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei 

acestora. Astfel, experienţa de învăţare non-formală şi informală întregeşte, completează şi 

lărgeşte experienţa de învăţare formală.Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi 

să o transforme, să se cunoască pe sine şi să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, 

exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie prin comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi 

nuanţat, fie prin creaţie plastică. Ilustrând realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, 

familiei şi comunităţii din care fac parte, variatele forme de exprimare ale copiilor dobândesc atât 

rol formativ cât şi informativ. Rezultatul actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi 

a şcolii în care învaţă. 
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          În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creator în cadrul 

activităţilor extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 

gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 

pozitiv. 
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Şcoala Primară Toporăşti 

Înv. Mocanu Tatiana 

 

 
METODE DE ÎNVĂŢARE CENTRATE PE ELEV  

UTILIZATE ÎN CADRUL ORELOR DE MATEMATICĂ 

  

              

 

Învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare care presupune un stil de învăţare activ şi 

integrarea programelor de învăţare în funcţie de ritmul propriu de învăţare al elevului. Elevul 

trebuie să fie  implicat şi responsabil pentru progresele pe care le face în ceea ce priveşte propria 

lui educaţie. 

Pentru a avea cu adevărat elevul în centrul activităţii instructiv-educative, profesorul 

îndeplineşte roluri cu mult mai nuanţate decât în şcoala tradiţională. În abordarea centrată pe elev, 

succesul la clasă depinde de competenţele cadrului didactic de a crea oportunităţile optime de 

învăţare pentru fiecare elev. Astfel, în funcţie de context, profesorul acţionează mereu, dar adecvat 

şi adaptat nevoilor grupului. 

Avantajele învăţării centrate pe elev sunt: 

✓ Creşterea motivaţiei elevilor, deoarece aceştia sunt conştienţi că pot influenţa procesul de 

învăţare; 

✓ Eficacitate mai mare a învăţării şi a aplicării celor învăţate, deoarece aceste abordări 

folosesc învăţarea activă; 

✓ Învăţarea capătă sens, deoarece a stăpâni materia înseamnă a o înţelege; 

✓ Posibilitate mai mare de includere - poate fi adaptată în funcţie de potenţialul fiecărui elev, 

de capacităţile diferite de învăţare, de contextele de învăţare specifice. 

Metodele de învăţare centrată pe elev fac lecţiile interesante, sprijină elevii în înţelegerea 

conţinuturilor pe care să fie capabili să le aplice în viaţa reală. 

Printre metodele care activează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii lucrează 

productiv unii cu alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot avea un impact 
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extraordinar asupra elevilor datorită denumirilor, caracterului ludic şi oferă alternative de învăţare 

cu ,,priză” la elevi. 

În vederea dezvoltării gândirii critice la elevi, trebuie să utilizăm, cu precădere unele 

strategii activ-participative, creative. Acestea nu trebuie rupte de cele tradiţionale, ele marcând un 

nivel superior în spirala modernizării strategiilor didactice. 

Dintre metodele moderne specifice învăţării active care pot fi aplicate cu succes şi la orele 

de matematică fac parte: brainstormingul, metoda mozaicului, metoda cubului, turul galeriei, 

ciorchinele. 

 

1. Brainstormingul 

 
Brainstormingul este o metodă care ajută la crearea unor idei şi concepte creative şi 

inovatoare. Pentru un brainstorming eficient, inhibiţiile şi criticile suspendate vor fi puse de-o 

parte. Astfel exprimarea va deveni liberă şi participanţii la un proces de brainstorming îşi vor spune 

ideile şi părerile fără teama de a fi respinşi sau criticaţi. Se expune un concept, o idee sau o 

problemă şi fiecare îşi spune părerea despre cele expuse şi absolut tot ceea ce le trece prin minte, 

inclusiv idei comice sau inaplicabile. 

O sesiune de brainstorming bine dirijată dă fiecăruia ocazia de a participa la dezbateri şi se 

poate dovedi o acţiune foarte constructivă. 

Etapele unui brainstorming eficient sunt următoarele: 

❖ deschiderea sesiunii de brainstorming în care se prezintă scopul acesteia şi se discută 

tehnicile şi regulile de bază care vor fi utilizate; 

❖ perioada de acomodare durează 5-10 minute şi are ca obiectiv introducerea grupului în 

atmosfera brainstormingului, unde participanţii sunt stimulaţi să discute idei generale pentru a 

putea trece la un nivel superior; 

❖ partea creativă a brainstormingului are o durată de 25-30 de minute. Este recomandabil 

ca în 

timpul derulării acestei etape, coordonatorul (profesorul) să amintească timpul care a trecut şi cât 

timp a mai rămas, să “preseze” participanţii şi în finalul părţii creative să mai acorde câte 3-4 

minute în plus. În acest interval de timp grupul participant trebuie să fie stimulaţi să-şi spună 

părerile fără ocolişuri. 



 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

74 
 

❖ la sfârşitul părţii creative coordonatorul brainstormingului clarifică ideile care au fost 

notate şi 

puse în discuţie şi verifică dacă toată lumea a înţeles punctele dezbătute. Este momentul în care se 

vor elimina sugestiile prea îndrăzneţe şi care nu sunt îndeajuns de pertinente. Se face şi o evaluare 

a sesiunii de brainstorming şi a contribuţiei fiecărui participant la derularea sesiunii. Pot fi luate în 

considerare pentru evaluare: talentele şi aptitudinile grupului, repartiţia timpului şi punctele care 

au reuşit să fie atinse. 

❖ pentru a stabili un acord obiectiv cei care au participat la brainstorming îşi vor spune 

părerea şi 

vor vota cele mai bune idei. Grupul supus la acţiunea de brainstorming trebuie să stabilească 

singuri care au fost ideile care s-au pliat cel mai bine pe conceptul dezbătut. 

Pe timpul desfăşurării brainstormingului participanţilor nu li se vor cere explicaţii pentru 

ideile lor. Aceasta este o greşeală care poate aduce o evaluare prematură a ideilor şi o îngreunare 

a procesului în sine. 

Brainstormingul funcţionează după principiul: asigurarea calităţii prin cantitate şi îşi 

propune să elimine exact acest neajuns generat de autocritică. 

Vă recomandăm 7 reguli pe care elevii le vor respecta în scopul unei şedinţe reuşite de 

brainstorming: 

1. Nu judecaţi ideile celorlalţi – cea mai importantă regulă. 

2. Încurajaţi ideile nebuneşti sau exagerate. 

3. Căutaţi cantitate, nu calitate în acest punct. 

4. Notaţi tot. 

5. Fiecare elev este la fel de important. 

6. Naşteţi idei din idei. 

7. Nu vă fie frică de exprimare. 

Este important de reţinut că obiectivul fundamental al metodei brainstorming constă în 

exprimarea liberă a opiniilor prin eliberarea de orice prejudecăţi. De aceea, acceptaţi toate ideile, 

chiar trăznite, neobişnuite, absurde, fanteziste, aşa cum vin ele în mintea elevilor, indiferent dacă 

acestea conduc sau nu la rezolvarea problemei. Pentru a determina progresul în învăţare al elevilor 

este necesar să îi antrenaţi în schimbul de idei; faceţi asta astfel încât toţi elevii să îşi exprime 

opiniile! 
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Exemplul 1. Aplicarea metodei brainstorming la rezolvarea unei probleme de geometrie 

la 

clasa a VII-a în care se aplică teorema înălţimii, teorema catetei, teorema lui Pitagora şi 

funcţiile trigonometrice  (a se vedea Anexa1). 

 

2. Mozaicul 

 

Mozaicul sau „metoda grupurilor interdependente” este o strategie bazată pe învăţarea în 

echipă. Fiecare elev are o sarcină de studiu în care trebuie să devină expert. El are în acelaşi timp 

şi responsabilitatea transmiterii informaţiilor asimilate, celorlalţi colegi. 

În cadrul acestei metode rolul profesorului este mult diminuat, el intervine semnificativ la 

începutul lecţiei când împarte elevii în grupurile de lucru şi trasează sarcinile şi la sfârşitul 

activităţii când va prezenta concluziile activităţii. 

Există mai multe variante ale metodei mozaic iar noi vom prezenta varianta standard a acestei 

metode care se realizează în cinci etape. 

1. Pregătirea materialului de studiu 

▪ Profesorul stabileşte tema de studiu şi o împarte în 4 sau 5 sub-teme. Opţional, poate stabili 

pentru fiecare sub-temă, elementele principale pe care trebuie să pună accentul elevul, atunci când 

studiază materialul în mod independent. Acestea pot fi formulate fie sub formă de întrebări, fie 

afirmativ, fie un text eliptic care va putea fi completat numai atunci când elevul studiază materialul. 

▪ Realizează o fişă-expert în care trece cele 4 sau 5 sub-teme propuse şi care va fi oferită 

fiecărui grup. 

2. Organizarea colectivului în echipe de învăţare de câte 4-5 elevi (în funcţie de numărul lor 

în 

clasă) 

▪ Fiecare elev din echipă, primeşte o literă (A, B, C, D) şi are ca sarcină să studieze în mod 

independent, sub-tema corespunzătoare literei sale. 

▪ El trebuie să devină expert în problema dată. De exemplu, elevii cu litera A vor aprofunda 

sub- 

tema din Fişa „A”. Cei cu litera B vor studia sub-tema din Fişa „B”, etc. 
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▪ Faza independentă: fiecare elev studiază sub-tema lui, citeşte textul corespunzător. Acest 

studiu 

independent poate fi făcut în clasă sau poate constitui o temă de casă, realizată înaintea organizării 

mozaicului. 

3. Constituirea grupului de experţi 

▪ După ce au parcurs faza de lucru independent, experţii cu aceaşi literă se reunesc, 

constituind 

grupe de experţi pentru a dezbate problema împreună. Astfel, elevii cu litera A, părăsesc echipele 

de învăţare iniţiale şi se adună la o masă pentru a aprofunda sub-tema din Fişa „A”. La fel 

procedează şi ceilalţi elevi cu literele B, C, şi D. Dacă grupul de experţi are mai mult de 6 membri, 

acesta se divizează în două grupe mai mici. 

▪ Faza discuţiilor în grupul de experţi: elevii prezintă un raport individual asupra a ceea ce 

au 

studiat independent. Au loc discuţii pe baza datelor şi a materialelor avute la dispoziţie, se adaugă 

elemente noi şi se stabileşte modalitatea în care noile cunoştinţe vor fi transmise şi celorlaţi 

membrii din echipa iniţială. 

▪ Fiecare elev este membru într-un grup de experţi şi face parte dintr-o echipă de învăţare. 

Din 

punct de vedere al aranjamentului fizic, mesele de lucru ale grupurilor de experţi trebuie plasate 

în diferite locuri ale sălii de clasă, pentru a nu se deranja reciproc. 

▪ Scopul comun al fiecărui grup de experţi este să se instruiască cât mai bine, având 

responsabilitatea propriei învăţări şi a predării şi învăţării colegilor din echipa iniţială. 

4. Reîntoarcerea în echipa iniţială de învăţare 

▪ Faza raportului de echipă: experţii transmit cunoştinţele asimilate, reţinând la rândul lor 

cunoştinţele pe care le transmit colegii lor, experţi în alte sub-teme. Modalitatea de transmitere 

trebuie să fie scurtă, concisă, atractivă, putând fi însoţită de suporturi audio-vizuale, diverse 

materiale. 

▪ Specialiştii într-o sub-temă pot demonstra o idee, citi un raport, folosi computerul, pot 

ilustra 

ideile cu ajutorul diagramelor, desenelor, fotografiilor. Membrii sunt stimulaţi să discute, să pună 

întrebări şi să-şi noteze, fiecare realizându-şi propriul plan de idei. 
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5. Evaluarea 

▪ Faza demonstraţiei: grupele prezintă rezultatele întregii clase. În acest moment elevii sunt 

gata 

să demonstreze ce au învăţat. Profesorul poate pune întrebări, poate cere un raport sau un eseu ori 

poate da spre rezolvare fiecărui elev o fişă de evaluare. Dacă se recurge la evaluarea orală, atunci 

fiecărui elev i se va adresa o întrebare la care trebuie să răspundă fără ajutorul echipei. 

Exemplul 2. Aplicarea metodei mozaicului la predarea criteriilor de divizibilitate cu 2, 5, 

10 şi 

3 la clasa a VI-a. (a se vedea Anexa 2). 

Ca toate celelalte metode de învăţare prin cooperare şi aceasta presupune următoarele 

avantaje: 

- stimularea încrederii în sine a elevilor; 

- dezvoltarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul grupului; 

- dezvoltarea gândirii logice, critice şi independente; 

- dezvoltarea răspunderii individuale şi de grup; 

- optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor altcuiva. 

„Trebuie să remarcăm calitatea metodei grupurilor interdependente de a anihila 

manifestarea 

efectului Ringelmann. Lenea socială, cum se mai numeşte acest efect, apare cu deosebire atunci 

când individul îşi imaginează că propria contribuţie la sarcina de grup nu poate fi stabilită cu 

precizie. Interdependenţa dintre membri şi individualizarea aportului fac din metoda mozaicului 

un remediu sigur împotriva acestui efect”. 

 

3. Metoda cubului 

 

Metoda cubului presupune explorarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe perspective, 

permiţând abordarea complexă şi integratoare a unei teme. 

Sunt recomandate următoarele etape: 

▪ Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, 

asociază, aplică, argumentează. 

▪ Anunţarea temei, subiectului pus în discuţie. 
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▪ Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva 

cerinţei de pe una din feţele cubului. 

• Descrie: culorile, formele, mărimile, etc. 

• Compară: ce este asemănător? Ce este diferit? 

• Analizează: spune din ce este făcut, din ce se compune. 

• Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti? 

• Aplică: ce poţi face cu aceasta? La ce poate fi folosită? 

• Argumentează: pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin în sprijinul 

afirmaţiei tale. 

▪ Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe. 

▪ Afişarea formei finale pe tablă sau pe pereţii clasei. 

Exemplul 3. Aplicarea la lecţia de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor – Poliedre – clasa      

a VIII-a (a se vedea Anexa 3). 

 

4. Turul galeriei 

 

Turul galeriei este o metodă interactivă de învăţare bazată pe colaborarea între elevi, care 

sunt 

puşi în ipostaza de a găsi soluţii de rezolvare a unor probleme. Această metodă presupune 

evaluarea interactivă şi profund formativă a produselor realizate de grupuri de elevi. 

Astfel, turul galeriei constă în următoarele: 

1. Elevii, în grupuri de trei sau patru, rezolvă o problemă (o sarcină de învăţare) susceptibilă 

de a 

avea mai multe soluţii (mai multe perspective de abordare). 

2. Produsele muncii grupului se materializează într-o schemă, diagramă, inventar de idei etc. 

notate pe o hârtie (un poster). 

3. Posterele se expun pe pereţii clasei, transformaţi într-o veritabilă galerie. 

4. La semnalul profesorului, grupurile trec pe rând, pe la fiecare poster pentru a examina 

soluţiile 

propuse de colegi. Comentariile şi observaţiile vizitatorilor sunt scrise pe posterul analizat. 
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5. După ce se încheie turul galeriei (grupurile revin la poziţia iniţială, înainte de plecare) 

fiecare 

echipă îşi reexaminează produsul muncii lor comparativ cu ale celorlalţi şi discută observaţiile şi 

comentariile notate de colegi pe propriul poster. 

Turul galeriei se foloseşte cu succes împreună cu metoda cubului aşa cum se poate vedea şi în 

exemplul 3 prezentat anterior. 

 

 

5. Ciorchinele 

 

Deşi este o variantă mai simplă a brainstorming-ului, ciorchinele este o metodă care 

presupune 

identificarea unor conexiuni logice între idei, poate fi folosită cu succes atât la începutul unei lecţii 

pentru reactualizarea cunoştinţelor predate anterior, cât şi în cazul lecţiilor de sinteză, de 

recapitulare, de sistematizare a cunoştinţelor. 

Ciorchinele este o tehnică de căutare a căilor de acces spre propriile cunoştinţe evidenţiind 

modul de a înţelege o anumită temă, un anumit conţinut. 

Ciorchinele reprezintă o tehnică eficientă de predare şi  învăţare care încurajează elevii să 

gândească liber şi deschis. 

Metoda ciorchinelui funcţionează după următoarele etape: 

1. Se scrie un cuvânt / temă (care urmează a fi cercetat) în mijlocul tablei sau a unei foi  de 

hârtie. 

2. Elevii vor fi solicitaţi să-şi noteze toate ideile, sintagmele sau cunoştinţele pe care le au în 

minte 

în legătură cu tema respectivă, în jurul cuvântului din centru, trăgându-se linii între acestea şi 

cuvântul iniţial. 

3. În timp ce le vin în minte idei noi şi le notează prin cuvintele respective, elevii vor trage 

linii 

între toate ideile care par a fi conectate. 

4. Activitatea se opreşte când se epuizează toate ideile sau când s-a atins limita de timp 

acordată. 
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Există câteva reguli ce trebuie respectate în utilizarea tehnicii ciorchinelui: 

▪ Scrieţi tot ce vă trece prin minte referitor la tema / problema pusă în discuţie. 

▪ Nu judecaţi / evaluaţi ideile produse, ci doar notaţiile. 

▪ Nu vă opriţi până nu epuizaţi toate ideile care vă vin în minte sau până nu expiră timpul 

alocat; dacă ideile refuză să vină insistaţi şi zăboviţi asupra temei până ce vor apărea unele 

idei. 

▪ Lăsaţi să apară cât mai multe şi mai variate conexiuni între idei; nu limitaţi nici numărul 

ideilor, nici fluxul legăturilor dintre acestea. 

Avantajele acestei tehnici de învăţare sunt: 

• În etapa de reflecţie vom utiliza “ciorchinele revizuit” în care elevii vor fi ghidaţi prin 

intermediul unor întrebări, în gruparea informaţiilor în funcţie de anumite criterii. 

• Prin această metodă se fixează mai bine ideile şi se structurează infomaţiile facilizându-se 

reţinerea şi înţelegerea acestora. 

• Adesea poate rezulta un “ciorchine” cu mai mulţi “sateliţi”. 

Exemplul 4. Aplicarea metodei ciorchinelui la recapitularea unităţii de învăţare – Mulţimi – 

clasa       a V-a (a se vedea Anexa 4). 

Utilizarea acestor metode antrenează elevii într-o continuă participare şi colaborare, creşte 

motivarea intrinsecă deoarece li se solicită să descopere fapte, să aducă argumente pro şi contra. 

Lucrul în echipă dezvoltă atitudinea de toleranţă faţă de ceilalţi şi sunt eliminate motivele de stres 

iar emoţiile se atenuează. 

Pot susţine cu convingere că beneficiarii învăţământului centrat pe elev sunt elevii deoarece, aşa 

cum spune “crezul instruirii active”: “Ce aud-uit; Ce aud şi văd - îmi amintesc puţin; Ce aud, 

văd şi întreb - încep să înţeleg; Ce aud, văd, întreb şi exersez - îmi însuşesc şi deprind; Ceea ce 

pun în practică învăţ cu adevărat”. 
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ANEXE 

 

Anexa 1. Aplicarea metodei brainstorming la rezolvarea unei probleme de geometrie la 

clasa a VII-a în care se aplică teorema înălţimii, teorema catetei, teorema lui Pitagora 

şi funcţiile trigonometrice. 

Etape: 

1. Alegerea sarcinii de lucru. Problema este scrisă pe tablă. 

În  triunghiul ABC cu ( ) = 90Âm  şi AD ⊥ BC, D  BC se cunosc BD = 8 cm şi BC = 32 cm. 

Aflaţi AB, DC, AD, AC, ( )Bm ˆ  şi ( )Cm ˆ . 

2. Solicitarea exprimării într-un mod cât mai rapid, a tuturor ideilor legate de rezolvarea 

problemei. Sub nici un motiv, nu se vor admite referiri critice. 

Cereţi elevilor să propună strategii de rezolvare a problemei. Pot apărea, de exemplu, sugestii 

legate de realizarea unei figuri cât mai corecte. Lăsaţi elevii să propună orice metodă le trece prin 

minte! 
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3. Înregistrarea tuturor ideilor în scris (pe tablă). Anunţarea unei pauze pentru aşezarea 

ideilor (de la 15 minute până la o zi). 

Notaţi toate propunerile elevilor. La sfârşitul orei, puneţi elevii să transcrie toate aceste idei şi 

cereţi-le ca pe timpul pauzei, să mai reflecteze asupra lor. 

4. Reluarea ideilor emise pe rând şi gruparea lor pe categorii, simboluri, cuvinte cheie, etc. 

Pentru problema analizată, cuvintele-cheie ar putea fi: teoremele învăţate la relaţiile metrice în 

triunghiul dreptunghic, precum şi funcţiile trigonometrice. 

5. Analiza critică, evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor emise anterior. 

Selectarea ideilor originale sau a celor mai apropiate de soluţii fezabile pentru problema 

supusă atenţiei. 

Puneţi întrebări de tipul: Cine este BD, dar BC pentru triunghiul ABC? Cum putem afla cateta 

AB? Dar proiecţia DC? 

6. Afişarea ideilor rezultate în forme cât mai variate şi originale: cuvinte, propoziţii, colaje, 

imagini, desene, etc. 

Ca urmare a discuţiilor avute cu elevii, trebuie să rezulte strategia de rezolvare a problemei. 

Aceasta poate fi sintetizată sub forma unor indicaţii de rezolvare de tipul: 

• construim triunghiul; 

• aplicăm teorema catetei, teorema înălţimii şi teorema lui Pitagora; 

• aplicăm funcţiile sinus sau cosinus. 

 

Anexa 2. Aplicarea metodei mozaicului la predarea criteriilor de divizibilitate cu 2, 5, 10 

şi 3 la clasa a VI-a. 

Etape: 

1. Împărţirea clasei a VI-a  în 5  grupuri eterogene de 4 elevi, fiecare dintre aceştia primind 

câte o fişă de învăţare notată cu câte o literă (A, B, C, D). Fişele cuprind părţi ale unui 

material, ce urmează a fi înţeles şi discutat de către elevi. 

Propuneţi lecţia „Criterii de divizibilitate cu 2, 5, 10 şi 3” – clasa a VI-a 

2. Prezentarea succintă a subiectului tratat. Explicarea sarcinii de lucru şi a modului în care 

se va desfăşura activitatea. 

În cazul analizat, subiectul analizat este „Criteriile de divizibilitate cu 2, 5, 10 şi 3”. 
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3. Regruparea elevilor, în  funcţie de litera fişei primite, în grupuri de experţi: toţi elevii care 

au litera A  vor forma un grup, cei cu litera B vor forma alt grup ş.a.m.d. 

Aşadar, unul dintre grupurile de „experţi” va fi format din toţi elevii care au primit, în cadrul 

grupului iniţial de 4, Criteriul de divizibilitate cu 3. 

4. Învăţarea prin cooperare a secţiunii care a revenit fiecărui grup de experţi. Elevii citesc, 

discută, încearcă să înţeleagă cât mai bine, hotărăsc modul în care pot preda ceea ce au 

înţeles colegilor din grupul lor originar. 

Elevii din fiecare grup decid cum vor „preda”. Ei pot folosi exemple numerice, texte în vorbirea 

curentă, simboluri matematice. 

5. Revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii pregătite celorlalţi membri. Dacă sunt 

neclarităţi, se adresează întrebări expertului. Dacă neclarităţile persistă se pot adresa 

întrebări şi celorlalţi membrii din grupul expert pentru secţiunea respectivă. 

În fiecare grup, sunt astfel „predate” cele patru criterii de divizibilitate, cu exemple. În 

acest fel, 

fiecare elev devine responsabil atât pentru propria învăţare, cât şi pentru transmiterea corectă şi 

completă a informaţiilor. Este important să monitorizaţi această activitate, pentru ca achiziţiile să 

fie corect transmise. 

6. Trecerea în revistă a materialului dat prin prezentare orală cu toată clasa / cu toţi 

participanţii. 

Câteva exerciţii bine alese de profesor vor evidenţia nivelul de înţelegere a temei. 

Metoda Mozaicului are avantajul că implică toţi elevii în activitate şi că fiecare dintre ei devine 

responsabil, atât pentru propria învăţare, cât şi pentru învăţarea celorlalţi. De aceea, metoda este 

foarte utilă în motivarea elevilor: faptul că se transformă, pentru scurt timp, în „profesori” le 

conferă un ascendent moral asupra colegilor. 

 

Fişe de experţi 

• Fişa „A”: Criteriul de divizibilitate cu 2 

Un număr natural este divizibil cu 2 dacă şi numai dacă ultima sa cifră este cifră pară. 

• Fişa „B”: Criteriul de divizibilitate cu 5 

Un număr natural este divizibil cu 5 dacă şi numai dacă ultima sa cifră este 0 sau 5. 

• Fişa „C”: Criteriul de divizibilitate cu 10 
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Un număr natural este divizibil cu 10 dacă şi numai dacă ultima sa cifră este 0. 

• Fişa „D”: Criteriul de divizibilitate cu 3 

Un număr natural este divizibil cu 3 dacă şi numai dacă suma cifrelor sale este multiplu de 

3. 

 

 

Anexa 3. La lecţia de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor - Unitatea de învăţare: 

Poliedre -  clasa a VIII-a, am folosit metoda cubului şi turul galeriei. 

Am realizat un cub din carton şi am colorat fiecare faţă diferit, iar fiecărei feţe i-am asociat 

un  

verb, astfel: 

 

 

 

 

 

În desfăşurarea activităţii, am avut grijă să dau indicaţii unde a fost necesar, să soluţionez 

situaţiile în care nu toţi elevii s-au implicat în cadrul activităţii în grup sau atunci când un elev a 

monopolizat toate activităţile. 

Elevii care au primit fişa de lucru cu verbul DESCRIE au avut următoarele sarcini: 

         - de enumerat poliedrele studiate  

         - de desenat corpurile şi desfăşurările lor plane  

         - de identificat elementele acestora şi de descris forma feţelor şi a bazei 

         - de evidenţiat, într-un tabel, muchiile, feţele şi diagonalele  

Elevii care au primit fişa de lucru cu verbul COMPARĂ au de stabilit asemănări şi 

deosebiri între corpurile studiate şi o comparaţie între poliedrele oarecare şi cele regulate. 

Elevii care au primit fişa de lucru cu verbul ASOCIAZĂ vor asocia fiecărui poliedru 

formulele de calcul pentru volum şi arie (laterală, totală), apoi vor identifica obiecte cunoscute 

care au forma obiectului respectiv. 

Pentru grupa care a avut verbul ANALIZEAZĂ, sarcina de lucru a cerut ca elevii să 

analizeze diferite secţiuni în corpurile studiate (secţiuni diagonale, secţiuni cu un  plan paralel cu 

Faţa 4 - portocaliu  

      – verbul ANALIZEAZĂ  

Faţa 5 - galben  

      – verbul ARGUMENTEAZĂ  

      − verbul APLICĂ 

Faţa 1 - albastru  

              – verbul DESCRIE   

Faţa 2 - roşu  

              – verbul COMPARĂ 
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baza). Se vor realiza desene corespunzătoare în care se vor pune în evidenţă toate planele de 

secţiune şi forma secţiunii rezultate, prin markere. Datele se vor sistematiza într-un tabel. 

 

Corpul studiat Forma secţiunii 

 diagonale 

Forma secţiunii cu un 

plan paralel cu baza 

 

Elevii care au primit o fişă de lucru cu verbul ARGUMENTEAZĂ au avut de analizat şi 

justificat în scris valoarea de adevăr a unor propoziţii, ce au conţinut şi chestiuni capcane. Le-am 

cerut să realizeze şi scurte demonstraţii sau să descopere greşeala dintr-o redactare a unei rezolvări. 

Elevii din grupa verbului APLICĂ au avut un set de întrebări grilă în care au aplicat 

formulele de calcul a ariei şi volumului unor poliedre în contexte variat. 

 

Fişa nr.1: Verbul „DESCRIE”  

 

1. Enumeraţi poliedrele studiate: .................................... 

2. Realizaţi câte un desen corespunzător fiecărui corp. 

3. Realizaţi desfăşurarea plană a fiecărui corp. 

4. Identificaţi în desenele realizate elementele corpurilor, precum şi forma feţelor şi a bazei. 

5. Se dă dreptunghiul ABCD cu [BC] = 4 cm şi [CD] = 5 cm. Se consideră o dreaptă (d) în 

exteriorul dreptunghiului situată la distanţa de 2 cm faţă de segmentul [CD]. Să se descrie corpul 

obţinut prin rotaţia dreptunghiului în jurul dreptei (d). 

 

 

 

 

d 

A B 

C D 
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Fişa nr.2: Verbul „COMPARĂ” 

 

1. Realizaţi un scurt eseu matematic în care să puneţi în evidenţă asemănări şi deosebiri 

sau     

    analogii între poliedrele oarecare şi cele regulate. 

2. Redactaţi şi comparaţi rezultatele obţinute: 

    Cubul ABCDA'B'C'D' are diagonala unei feţe laterale de 8 cm. Să se afle volumul 

cubului,  

    apoi volumul tetraedrului A'BC'D format în interiorul cubului şi să se compare 

rezultatele. 

 

Fişa nr.3:  Verbul „ASOCIAZĂ” 

 

 1. Asociază fiecărui poliedru studiat formulele corespunzătoare pentru calculul ariei 

laterale,  

    totale şi pentru calculul volumului. 

 2. Identifică în mediul înconjurător câteva obiecte care să aibă formă de cub, paralelipiped  

                dreptunghic, prismă şi piramidă. 

 3. Completaţi spaţiile punctate cu răspunsurile corecte: 

  a) Piramida regulată cu toate muchiile congruente se numeşte .............. 

  b) Un cub are aria laterală de 100 cm², atunci muchia cubului este de ........... cm. 

  c) O prismă patrulateră regulată are latura bazei de 8 cm şi înălţimea de 15 cm. 

Atunci  

     aria laterală a prismei este de ........ cm². 

d) O piramidă triunghiulară regulată cu aria bazei de 34  cm şi înălţimea de 9 cm 

are  

     volumul de ............cm³. 
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Fişa nr.4: Verbul „ANALIZEAZĂ” 

 

 1. Desenaţi un cub şi puneţi în evidenţă secţiunile diagonale şi secţiunile cu un plan paralel 

cu  

                baza. 

 2. Desenaţi un paralelipiped dreptunghic şi puneţi în evidenţă secţiunile diagonale şi 

secţiunile  

                cu un plan paralel cu baza. 

 3. Desenaţi un trunchi de piramidă patrulateră şi puneţi în evidenţă secţiunile diagonale şi  

                secţiunile cu un plan paralel cu baza. 

     Pentru fiecare secţiune specificaţi forma secţiunii şi corpurile care se formează prin  

    secţionare, o formulă utilă pentru calculul ariei secţiunii formate. 

     Întocmiţi un tabel de forma de mai jos pentru a sistematiza datele: 

Corpul studiat Forma secţiunii 

 diagonale 

Forma secţiunii cu un 

plan paralel cu baza 

   

   

   

 

4. Secţiunea diagonală a unei prisme patrulatere regulate este un pătrat cu aria de 16 cm². 

Arătaţi că aria laterală a prismei este de 232  cm². 

5. O piramidă triunghiulară regulată are volumul de 3300  cm³ şi apotema bazei de 5 cm. 

Calculaţi aria laterală a piramidei. 

 

Fişa nr.5: Verbul „ARGUMENTEAZĂ” 

 

 Citiţi cu atenţie enunţurile următoare şi justificaţi: 

 1. Paralelipipedul dreptunghic care are toate muchiile congruente este cub – justificare prin  

desen. 
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2. Latura bazei unei prisme triunghiulare regulate este jumătate din înălţime, atunci aria 

unei  feţe laterale este de trei ori mai mică decât aria laterală a prismei. Construiţi un exemplu 

numeric ilustrativ. 

3. Aria laterală a unei prisme patrulatere regulate este egală cu aria bazei sale, atunci latura  

bazei este de patru ori mai mică decât înălţimea sa. 

Adevărat sau fals? 

1. Dacă latura bazei unei prisme triunghiulare regulate se dublează, atunci aria laterală a 

prismei se dublează şi ea. 

2. Dacă latura bazei unei piramide patrulatere regulate se triplează, atunci volumul 

piramidei se triplează şi el. 

3. Dacă muchia unui cub se înjumătăţeşte atunci cubul care se formează are aria laterală o  

pătrime din aria laterală a cubului iniţial. 

 

Fişa nr.6: Verbul „APLICĂ” 

 

 1. Un cub are muchia de 3 cm. Aria totală a cubului este de: 

   a) 24 cm²; 

   b) 54 cm²; 

   c) 35 cm². 

 2. O prismă triunghiulară regulată care are l = 6 cm şi h = 5 cm are aria laterală de: 

   a) 65 cm²; 

   b) 70 cm²; 

   c) 90 cm². 

 3. O piramidă patrulateră regulată care are aria bazei de 16 cm² şi h = 4 cm, atunci: 

   a) l =h; 

   b) l = 2 h; 

   c) h = 3 l. 

 4. Secţiunea diagonală a unei prisme patrulatere regulate este un pătrat cu latura de 6 cm. 

Volumul prismei este de: 

   a) 120 cm³; 

   b) 96 cm³; 
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   c) 75 cm³; 

   d) 108 cm³. 

 

 

 

Pentru evaluarea activităţii, după expirarea timpului de lucru (20-25 minute), am aplicat 

metoda „turul galeriei”. 

Materialele realizate au fost expuse în 6 locuri vizibile. Elevii din fiecare grup şi-au 

prezentat sarcina de lucru şi modul de realizare a ei, după care au acordat note materialelor realizate 

de celelalte grupe, urmând ca eu să discut împreună cu ei obiectivitatea notelor acordate şi să 

corectez eventualele erori. 

Ca PREMIU, fiecare echipă a primit câte un material informativ, astfel: 

 Echipa 1  –  un material despre marele matematician Euler 

 Echipa 2 – un referat cu tema Poliedrele regulate (tetraedrul, cubul, octoedrul, 

dodecaedrul) 

 Echipa 3 – un material despre Marea Piramidă – Piramida lui Keops. 

 Echipa 4 – un material informativ despre poliedre aşa cum sunt prezentate de şcoala lui 

Platon 

 Echipa 5 – un referat despre Arhimede şi corpurile semiregulate 

 Echipa 6 – un material informativ despre Aristotel, întemeietorul logicii ca ştiinţă. 

Materialele vor fi multiplicate pentru fiecare membru al echipei şi vor fi afişate în clasă 

 

 

 

 

 

Anexa 4. Aplicaţi metoda ciorchinelui la recapitularea unităţii de învăţare –Mulţimi – clasa a 

V-a 
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MULŢIMI 

SE REPREZINTĂ 

ÎN 3 MODURI 

ENUMERAREA 

ELEMENTELOR 

(ÎNTRE ACOLADE) 

DIAGRAME 

VENN EULER 

ENUNŢAREA UNOR 

PROPRIETĂŢI 

CARACTERISTICE 

SE NOTEAZĂ 

CU LITERE 

MARI :  A,  

MULTIMEA 

VIDĂ Ø 

N 

N* 

CARDINAL 

CARD A 

OPERAŢII 

CU 

MULŢIMI 

 

REUNIUNEA 

 

INTERSECŢIA 

 

DIFERENTA 

 

 

-  
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SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI LA ROMÂNI 

 

                                                                        Prof. înv. preșc. Gordan Crina Daciana   

                                                                        Grădinița cu PN Bologa, Jud. Cluj 

 

 În lumea întreagă, Sărbătorile de iarnă sunt un timp pentru reflecție și celebrare. 

Nenumărate tradiții au fost transmise din generație în generație, păstrând viu spiritul Crăciunului 

în familie,  comunitate și țări. Indiferent că urările sunt rostite într-o limbă sau alta, urările sunt 

despre pace  între toate națiunile lumii. Chiar dacă tradițiile diferă de la o țară la alta, de la o regiune 

la alta, un singur lucru rămâne la fel: dragostea, bucuria și frumusețea care umple inimile celor 

care cred în acel miracol al primului Crăciun celebrat în acel staul de oi, alături de familia 

binecuvântată, cei trei magi și „îngerii veniți din cer cu flori de măr în mână”. 

La români, Sărbătoarea Crăciunului este cea mai importantă și mai așteptată sărbătoare a 

românilor creștini. Sărbătorit pe toată durata a trei zile, 25, 26 și 27 decembrie, Crăciunul a fost 

introdus de către Biserica Creștină în cultura românească odată cu apariția creștinismului și 

simbolizează nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Ea deschide ciclul sărbătorilor de iarnă 

practicate la noi în țară. În viața trepidantă secolului contemporan, românul încă își mai regăsește 

rădăcinile și se întoarce la tradiții. 

 În așteptarea acestui eveniment minunat, românii din trecut, cât și cei din zilele noastre, se 

pregătesc prin curățirea sufletului și-a trupului pe durata a șase săptămâni cât ține Postul 

Crăciunului, ultima săptămână fiind denumită Săptămâna Mare. Există multe practici care preced 

acest eveniment prin care românul se pregătește să sărbătorească cu multă bucurie Nașterea 

Domnului: își rânduiește casa și întreaga gospodărie cu multă minuțiozitate, se fac cumpărături 

pentru cei dragi, se pregătesc haine noi cu care se merge la biserică. Are loc ritualul de „tăierea 

porcului”, asigurându-se astfel masa îmbelșugată de Crăciun, binevenită după acest post 

îndelungat. Se împodobește bradul, unul dintre cele mai comune simboluri ale Crăciunului, iar cei 

mici învață colinzi și își pregătesc steaua așteptându-l pe Moș Crăciun. Împodobirea bradului a 

avut în trecut alte conotații, în prezent e asociat cu tradițiile de Crăciun și este mult așteptat de 

către cei mici și nu numai.  

 Tradițiile Crăciunului s-au îmbogățit, cum era firesc, de-a lungul timpului. Așteptându-l pe 

Moș Crăciun cel cu plete dalbe, copiii își împodobesc brăduțul cu câteva zile înainte, știind că, 

dacă au fost cuminți, Moșul le va lăsa cadourile mult dorite sub cetinile verzi ale pomului de 

Crăciun. Obiceiul împodobirii bradului a fost introdus la noi în țară de dinastia de Hohenzollern, 

iar cântecul german Tannenbaum a devenit în limba română frumosul cântec „O, brad frumos”. 

Dacă în trecut predominau culorile roșu, verde, alb și erau împodobiți cu nuci, mere, figurine din 

lemn, lumânări, globuri de sticlă și vată albă semnificând zăpada, în zilele noastre, mulți dintre 

români tind să le dea brazilor de Crăciun o tentă monocromă și să-i împodobească cu diferite 

ornamente pictate sau realizate manual, ghirlande și instalații electrice care le dau strălucire. În 
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multe orașe din țară, după modelul altor țări, mulți meșteșugari sau artiști  își expun spre vânzare, 

lucrările tematice și artizanale de Crăciun, pe tarabele din piețele orașelor adunate sub forma unor 

Căsuțe ale lui Moș Crăciun. Acestea dau impresia unei lumi de povești, decorul purtându-ne înapoi 

cu gândul în lumea mirifică a copilăriei.  Pentru doritori, se amenajează patinoare sau se prezintă 

pe scene amenajate în aer liber diferite spectacole de colinzi ale unor grupuri de copii sau artiști 

cunoscuți. 

Există credința că, dacă te-ai pregătit cum se cuvine, se va întâmpla un miracol și în viața 

ta, a omului de rând. Astfel, omul suferă o metamorfoză, se străduiește să facă bine, să fie mai bun 

atât cu el însuși cât și cu cei din jur. De fapt, vrem să ne regăsim inocența copilăriei pe care am 

trăit-o cândva și să o readucem în viața noastră de adult, măcar pentru o scurtă perioadă de timp, 

febra și magia Crăciunului  cuprinzându-i și pe cei mai puțin credincioși. 

În dimineața de Ajun, gospodarii ce se trezesc dis-de-dimineață și încep pregătirile. 

Femeile trebăluiesc pe la bucătărie pregătind bucate gustoase și proaspete, în timp ce bărbații își 

găsesc alte treburi pe afară. Se spune că în această zi nu ai voie să faci curățenie ca să nu alungi 

norocul din casă. În seara de Ajunul Crăciunului, românii se pot desfăta cu toate bunătățile 

tradiționale pregătite de gospodinele harnice: cârnați, caltaboși, sarmale, salate de tot felul, 

friptură, prăjituri și băutura, lucruri de la care s-au abținut pe toată durata postului.  

 Chiar dacă vremurile s-au schimbat, în mediul rural încă mai poți regăsi farmecul și spiritul 

Crăciunului de altă dată. Vestea Nașterii lui Iisus Hristos e purtată de copii din casă în casă și e 

împărtășită tuturor celor care, la întrebarea „Primiți cu colinda?” îi primesc pe copii în casele lor 

și îi răsplătesc cu prăjituri și ceva bănuți. Pe ulițele satului poți vedea grupuri, grupuri de copii care 

intră la casele luminate, cu steaua, cu viflaimul (mare și mic), iar cei mai mici, cu părinții 

așteptându-i pe după porțile caselor. Salutul „Bună seara lui Crăciun” e nelipsit de pe buzele 

colindătorilor. Colindele reprezintă tradiții vechi de sute de ani, iar cântatul „O ce veste minunată” 

și „O brad frumos” nu-și pierd niciodată frumusețea. Colinde, colinde, e vremea colindelor, „Am 

plecat să colindăm” în întregul sat că „Astăzi s-a născut Hristos” și că „Sus la poarta raiului” e 

Fecioara Maria care l-a născut pe Pruncul Sfânt. Copiii cu obrajii rumeni de gerul Crăciunului, 

intră bucuroși în case și spun povestea nașterii lui Iisus în „ieslea cea săraca/ Și boul cum sufla 

milos/ Căldură ca să-i facă”. Călăuziți de steaua care a răsărit „ca o taină mare”, „care strălucește/ 

Și lumii vestește/ Că astăzi curata, preanevinovata/ Fecioara Maria naște pe Mesia”, cei „Trei magi 

de la răsărit” își duc darurile să le închine Pruncului Iisus. Astfel, prin omătul ce scârțâie sub tălpile 

micilor colindători, „pe la uși, pe la ferești”, cu voci firave și nevinovate de copii și stele de lemn 

frumos împodobite cu scene biblice, ne reîntoarcem la tradițiile și obiceiurile străbune, pe ulițele 

satului românesc, într-o Românie contemporană.  

 Nici feciorii satului nu se lasă mai prejos. Din generație în generație se transmite acest 

obicei al feciorilor de a umbla cu colinda, însoțiți de ceterași, pe la toate casele care au fete mari, 

bune de măritat. Liderul grupului poartă cu el o stea de lemn acoperită cu staniol, clopoței și cu 

prime (panglici) colorate. Umblatul feciorilor se desfășoară după un anumit ritual. După ce colindă 

gazdele și sunt serviți cu sarmale, cârnați, cozonac și băutură, se încinge un joc în care sunt luate 

fetele și femeile din acea casă, pentru a le merge bine tot anul, iar fetele să-și găsească un mire bun 

pe potrivă. Tot ei sunt cei care, în toate cele trei seri de Crăciun, organizează și joc în sat, unde 
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este invitată toată comunitatea, inclusiv cei care au revenit doar pentru a-și adăpa sufletul cu 

spiritul Crăciunului pe care încă îl mai regăsim în viața românilor din mediul rural.  

 Sărbătorirea Crăciunului pe parcursul a celor trei zile, ne aduce bucurie în suflete, pace și 

liniște în case, la aceasta contribuind și participarea la slujbele pastorale de la biserică în care tot 

românul se închină Domnului Nostru, Iisus Hristos, în credința noastră ortodoxă. 

 Românul a știut din totdeauna să-și păstreze tradițiile, să se reîntoarcă la vatră, să-și 

redescopere rădăcinile chiar dacă societatea contemporană e într-o continuă schimbare, și în 

tumultul vieții cotidiene uneori nu mai avem timpul necesar să ne mai aplecăm atât cât ar trebui 

spre trecut, spre spiritualitate. Păstrând datinile și obiceiurile legate de Crăciun, regăsim 

spiritualitatea străveche românească și, ce-i mai important, ne păstrăm identitatea noastră de 

români.  

             

Bibliografie: 

https://www.unica.ro/diverse/obiceiuri-de-craciun-cele-mai-frumoase-traditii-din-romania-

261809 
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„ŞCOALĂ, DULCE ŞCOALĂ!” 

– O REVOLTĂ ÎMPOTRIVA MORILOR DE VÂNT – 

(sau o pledoarie adusă acelui dascăl simplu, de la ţară) 

Prof. înv. primar 

Stratu I. Marin 

 

Integrarea în Uniunea Europeană a 

României a pus noi cerinţe capitalului uman al 

ţării, creând astfel noi provocări în acest sector.  

Reformele importante iniţiate în educaţie 

includ schimbarea curriculumului, evaluarea 

elevilor, formarea profesorilor, finanţarea şi 

modul de conducere, care vor trebui continuate 

pentru îmbunătăţirea rezultatelor în educaţie. Aceste schimbări necesită o forţă de muncă mai 

competitivă, cu noi competenţe şi calificări. Însă cererea de muncitori calificaţi creşte (doar) odată 

cu creşterea ponderii producţiei cu valoare adăugată ridicată şi a serviciilor în economie. 

Iar pentru satisfacerea acestor cerinţe, Guvernul va trebui: 

1. să mărească eficienţa şi echitatea educaţiei în contextul descentralizării prin 

introducerea formulei de finanţare pe elev, optimizarea reţelei şcolare şi 

formarea de manageri în domeniul educaţiei; 

2. să ridice calitatea educaţiei, în primul rând printr-o mai bună gestionare a 

resurselor umane; 

3. să creeze mai multe oportunităţi de recalificare şi educaţie continuă; 

4. să sporească eficacitatea prin elaborarea unui program strategic coerent de 

reformă, planificare, administrare şi conducere a sectorului. 

În pofida unei lungi serii de reforme în educaţie, performanţele elevilor sunt în continuare 

scăzute în raport cu (impusele) standarde UE (care…, la ei prea puţin au dat roade la diverse 

concursuri şi olimpiade internaţionale). 

DE CE? Atunci reluăm punct cu punct aspectele de mai sus.  

1. În primul rând nu consider eficientă/corectă finanţarea per elev (pentru rezultate mai 

bune în educaţie), atâta timp cât în învăţământul de masă nu se ţine seama că avem 



 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

95 
 

incluşi şi elevi care necesită o atenţie mai deosebită (copii cu probleme de sănătate – 

ADHD sau cu un oare care grad de retard mintal, copii proveniţi din familii 

dezorganizate, copii ai căror părinţi sunt „căpşunari”, şi lista poate continua). Nu 

consider că, pentru a educa un copil, trebuie  să-l privim doar prin prisma banului (dacă 

este rentabil sau nu). TOŢI AU DREPTUL LA EDUCAŢIE!  

Iar formarea de manageri în domeniul educaţiei lasă de dorit. Competenţa, în 

majoritatea cazurilor, trebuie să rivalizeze cu politicul. „Nu contează de ce experienţă 

poate să dispună (sau nu) cineva, dacă este de o culoare politică agreată şi-i la 

momentul potrivit, totul poate să cadă în defavoarea copilului şi a educaţiei. INTERESUL 

E ÎNCĂ LA PUTERE!” Nu văd eficientă nici situaţia în care un manager în educaţie poate fi 

şi o altă persoană care nu are tangenţe cu educaţia, dară-mi-te că am ajuns şi la mila unor 

primari aroganţi (cu studii „până la genunchiul broaştei” uneori). Nu consider corectă 

constrângerea managerului de către Primării sau ISJ-uri, neputând reprezenta şi apăra 

interesele şcolii pe care o conduce.  

Ce randament va da un elev (chiar şi preşcolar) dacă este „navetist”, care într-un 

an şcolar (în cele mai bune cazuri – cu microbuz la scară) va pierde 10 zile/an din viaţă 

doar făcând naveta (175 zile x 1 oră/zi). Ora pentru deşteptare făcându-se cu 1 oră mai 

devreme, deci încă o oră/zi. Oare costă mai mult să plăteşti un cadru didactic-navetist 

(care i se decontează navetă când şi când) decât plata unui şofer, a unui microbuz + 

întreţinerile + consumul acestuia? 

2. Calitatea educaţiei – printr-o mai bună gestionare a resurselor umane. Şi cum 

gestionăm resursele umane, când an de an se perindă tot alţi profesor/educatori, fiecare 

cu metodele şi modurile lui de abordare a ştiinţei dar şi a elevilor. „Atunci vom titulariza 

la nivel de şcoală!” iar şcoala dispune de personal „pregătit” pentru a examina, 

comparându-se cu ISJ-ul, şi astfel echivalăm un CNUT cu o simplă formalitate şi aceea 

urmărită de un oarecare interes. 

Dar cum gestionăm şi celelalte resurse, „care lipsesc cu desăvârşire”? Cadrele fiind 

nevoite să-şi facă sau să construiască personal diverse materiale pentru a îmbunătăţi 

demersul didactic, pentru că şi ce ni s-a trimis („de sus”) sunt de o calitate ce lasă de dorit. 

Nu mai spun ce se întâmplă când o şcoală este în paragină, iar autorităţile joacă ping-pong 

cu responsabilităţile.  
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3. Crearea de oportunităţi de recalificare şi educaţie continuă – Da! Dar pe ai cui bani? 

Dacă facem un calcul mai atent, aceste re/calificări, care continuă de o bucată de vreme, 

ni se impun pentru a obţine un anumit punctaj şi pentru o anumită perioadă (goana după 

puncte), de parcă numai în acei 5 ani, cât sunt valabile creditele, suntem „mai deştepţi”, 

ca după această perioadă să devenim iar „nişte tâmpiţi” (vorba odiosului). Şi astfel ne 

„calificăm”, învârtindu-ne într-un cerc vicios, pentru că nu toate cursurile sunt gratis, 

(suma aproximativă fiind între 250 şi 700 lei/curs). Socotind astfel, observăm că, din 

salariul care ni se cuvine, trebuie să re/direcţionăm între 1000-1500 lei la fiecare 5 ani 

pentru „iluminarea minţii”. Ştiaţi că salariul mediu al unui profesor reprezintă doar 2/3 

(două treimi – 0,67) din PIB-ul pe locuitor, un nivel scăzut raportat la media UE, care este 

de 1,33 din PIB-ul pe locuitor pentru învăţământul primar şi 1,37 din PIB-ul pe locuitor 

pentru învăţământul secundar. Iar acel 6% din PIB, promis încă din 2000, după cum 

evoluează, cu urcuşuri şi coborâşuri (atunci eram la 2%, acum - după 19 ani ~3,0%, 

punctul maxim ~4,25% l-am atins în 2008), cam ~0,1% / 1 an, iar după calculele mele (cu 

indulgenţă) – peste încă 25 de ani (6%-3,0%=3,0%, adică 2020+25=2045) vom avea 

„posibil” îndeplinită promisiunea. Cine ştie câţi profesori vor mai exista pe atunci la 

catedră? După cum evoluează lumea, (de la cărţi virtuale… la „implanturi de memorii” – 

şi acelea „virusate cu grijă”) poate pe-atunci… se vor da legi „să se nască prunci cu 

port-USB”, ca să se izbăvească de corvoada numită PROFESOR. 

Profesorii sunt slab motivaţi, iar deteriorarea situaţiei şi prestanţei profesorilor a dus 

la scăderea calităţii acestora (având grijă de aceasta şi mass-media), după cum reiese şi 

din rezultatele examenelor de titularizare. S-au relatat cazuri de corupţie la examenele şi 

concursurile naţionale pentru obţinerea posturilor în învăţământ. În plus, există relatări 

privind corupţia legată de promovarea în învăţământul superior şi obţinerea titlului de 

doctor. Azi oricine poate fi „titular” sau „doctor”. 

4. Sporirea eficacităţii prin elaborarea unui program strategic coerent de reformă, 

planificare, administrare şi conducere a educaţiei.  Cum să elaborezi un plan strategic? 

Dacă, în primii 3-4 ani, domnii parlamentari se ceartă că au fost de vină cei dinaintea lor, 

iar în final, când „se prefac” a implementa un plan strategic, iată că li s-a terminat şi 

mandatul, iar cei care vin după ei, din „mândrie naţională” vor şterge totul, şi „hai de la-

nceput!” – ceva specific românesc. Unde este coerenţa? Câtă reformă am gustat în aceşti 
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30 de ani? Care planificare? Şi…, atunci, unde-i UE? Că aproape toate proiectele 

europene sunt măsluite, şi din cauza aceasta, fiecare mişcare trebuie dovedită cu vrafuri 

de documente. Şi aşa devenim fabrică de consumat hârtii. Vorba minerilor: „Noi muncim, 

nu gândim!”. 

 

Concluzie 

„Cu o rândunică nu se face primăvară, dar nici primăvara nu e primăvară fără rândunici!” 

Iar după constatările mele, România e împânzită de „mori de vânt”, dar tot mai bine e să mori 

de bătrâneţe! şi cu demnitate de PROFESOR (şi nu prin „eliminare naturală” „a la Boc” – 

ceea ce ar trebui  să le dorim şi noi, la fel, dar una grabnică, „morilor de vânt” – bineînțeles). 

 

 

SURSE DE INSPIRAŢIE 

 

 

 

 

 

https://www.zf.ro/eveniment/cu-

2-5-din-pib-alocate-educatiei-

romania-este-la-coada-

clasamentului-lumii-in-privinta-

finantarii-scolii-14119678 

 

 

  

 

 

 

 

https://adevarul.ro/educatie/scoala

/educatiaramane-2018-repetenta-

bugetului-cresterile-directionate-

https://www.zf.ro/eveniment/cu-2-5-din-pib-alocate-educatiei-romania-este-la-coada-clasamentului-lumii-in-privinta-finantarii-scolii-14119678
https://www.zf.ro/eveniment/cu-2-5-din-pib-alocate-educatiei-romania-este-la-coada-clasamentului-lumii-in-privinta-finantarii-scolii-14119678
https://www.zf.ro/eveniment/cu-2-5-din-pib-alocate-educatiei-romania-este-la-coada-clasamentului-lumii-in-privinta-finantarii-scolii-14119678
https://www.zf.ro/eveniment/cu-2-5-din-pib-alocate-educatiei-romania-este-la-coada-clasamentului-lumii-in-privinta-finantarii-scolii-14119678
https://www.zf.ro/eveniment/cu-2-5-din-pib-alocate-educatiei-romania-este-la-coada-clasamentului-lumii-in-privinta-finantarii-scolii-14119678
https://adevarul.ro/educatie/scoala/educatiaramane-2018-repetenta-bugetului-cresterile-directionate-exclusiv-salariile-profesorilor-1_5a37f87f5ab6550cb8558665/index.html
https://adevarul.ro/educatie/scoala/educatiaramane-2018-repetenta-bugetului-cresterile-directionate-exclusiv-salariile-profesorilor-1_5a37f87f5ab6550cb8558665/index.html
https://adevarul.ro/educatie/scoala/educatiaramane-2018-repetenta-bugetului-cresterile-directionate-exclusiv-salariile-profesorilor-1_5a37f87f5ab6550cb8558665/index.html
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https://adevarul.ro/educatie/scoala/educatiaramane-2018-repetenta-bugetului-cresterile-directionate-exclusiv-salariile-profesorilor-1_5a37f87f5ab6550cb8558665/index.html
https://adevarul.ro/educatie/scoala/educatiaramane-2018-repetenta-bugetului-cresterile-directionate-exclusiv-salariile-profesorilor-1_5a37f87f5ab6550cb8558665/index.html
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MODALITĂȚI DE APLICARE A NOȚIUNILOR DE TEORIE LITERARĂ 

 

Prof. Dorolți Gabriel 

Școala Gimnazială Corneliu Coposu, Zalău 

 

Învăţarea bazată pe proiecte este un model de instruire centrat pe elev. Acest tip de învăţare 

dezvoltă cunoştinţe şi capacităţi într-un domeniu prin sarcini de lucru extensive, care promovează 

investigaţia şi demonstraţiile autentice ale învăţării prin rezultate şi performanţe.   Educaţia prin 

metoda proiectului este orientată de întrebări cheie ale curriculumului care fac legătura între 

standardele de performanţă (obiective de referinţă şi competenţe specifice), capacităţile cognitive 

de nivel superior ale elevilor şi contexte din viaţa reală. 

In această unitate, elevii vor fi îndrumati să descopere trăsăturile dialogului, funcţiile 

acestuia(modalitate de caracterizare a personajului, mijloc de dinamizare a acţiunii). Se vor 

actualiza, de asemenea, modurile de expunere, pentru ca elevii sǎ diferentieze caracteristicile 

acestora, pentru a putea transforma vorbirea directǎ în vorbire indirectǎ. Prin textul suport utilizat, 

elevii îşi vor actualiza cunoştinţele legate de textul literar, putând astfel sǎ facǎ o analizǎ a textului 

narativ, pe baza cunoştinţelor de teorie literarǎ însuşite(moduri de expunere, timp, 

spaţiu,momentele subiectului, personaje). Aceştia vor cerceta diferite aspecte privind viaţa şi opera 

scriitorului, concepte referitoare la elemente de lexic sau fonetică, utilizând atât mijloacele 

tradiţionale (cărţi, dicţionare, albume, ziare, reviste), cât şi mijloace moderne: (Internet-ul, 

enciclopediile virtuale, filmele documentare create cu ajutorul TIC.)  

Pe parcursul realizării proiectelor, elevii vor descoperi modalităţi de aplicare a acestor 

noţiuni în situaţii concrete de comunicare, vor fi capabili să structureze şi să creeze diferite tipuri 

de comunicare scrisă, orală, multimedia,  îşi vor dezvolta creativitatea, gândirea critică, abilităţile 

de lucru în echipă şi individual.  

De asemenea, vor crea produse multimedia în care să sintetizeze cunostinţele învăţate (de 

exemplu prezentări power- point, pagina wiki, publicaţia electronică) şi vor descoperi mijloace 

moderne de comunicare în mediul digital  (blogul literar). 

Textul-suport utilizat la lecţiile de literatură este: Vizitǎ..., de I.L. Caragiale 

            Exemplu de utilizare a metodei de instruire bazată pe proiecte: 
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Înaintea începerii unităţii de învăţare, profesorul îşi creează conturi pentru pagina wiki. 

• Activitatea 1 – 1 oră: Introducere 

Profesorul le adresează elevilor întrebarea esenţială:, Care este rolul comunicării în 

relaţiile dintre oameni? , apoi le comunică acestora care sunt obiectivele unităţii de învăţare şi 

conţinutul acesteia. Elevii vor completa fişa iniţială de evaluare, pentru a reactualiza ceea ce deja 

au învăţat şi pentru a stabili ceea ce au nevoie să studieze în continuare. 

Apoi, fiecare elev îşi va crea un folder cu numele unităţii de învăţare şi subfolderele 

necesare pentru salvarea documentelor : F1 : I.L.Caragiale ; F2 : Moduri_de_expunere; F3 : 

Momentele_subiectului ; F4 :vorbirea directă_vorbirea indirecta; F5 : personaje ; F6 :  Fise_ de_ 

autoevaluare ;F7:fişe_de_lucru_individual; F8: Templaturi.  

Elevii îşi aleg şi îşi salvează în subfolderul Templaturi, acele formulare necesare produselor 

pe care le vor crea in activităţile viitoare: template_prezentare, template_fisa de lectura, 

template_publicatie.  

De asemenea, elevii îşi creează pagina Wiki în care vor insera toate produsele cercetarii lor. 

• Activitatea 2 – 1 oră : I.L.Caragiale-biografie şi bibliografie 

Elevii accesează adresa http://www.romanianvoice.com/poezii/biblio/bib_caragiale.php, 

  pentru a cauta informaţii despre cel mai cunoscut dramaturg din literatura română. Îşi notează în 

folderul F1   informaţiile esentiale pe care le-au găsit(date importante despre viaţa şi opera 

scriitorului, fotografii, ) 

Vizionează secvenţe din schiţele Vizită..., Un pedagog de şcoală nouă, Bubico..., accesând 

adresele http://www.youtube.com/watch?v=wXcsh-XQnIs  

                http://www.youtube.com/watch?v=CVw4pNqMcDA 

                http://www.youtube.com/watch?v=z2dv0PGY7wg 

În urma vizionării filmuleţelor, elevii vor completa în F5 personaje, numele e trei personaje 

din filmele vizionate, însoţite de trei trăsături/ însuşiri ale acestora.  

pentru a-şi completa fişierul cu imagini, elevii vor accesa adresa www.google.ro (imagini). 

Completează apoi fişa de lectură (template –ul din folderul F8) cu datele cerute.     
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• Activitatea 3 –1 oră- momentele subiectului 

În urma citirii textului, elevilor li se va cere, pe grupe, să prezinte momentele subiectului, după 

care accesând pagina http//doroltiioana.wik.is  vor vizualiza prezentarea ppt, pentru a compara 

răspunsurile lor cu raspunsurile găsite acolo şi vor salva materialul in F3. 

Vor completa F7-fise de lucru individuale, cu materialele realizate. 

Accesând pagina http//doroltiioana.wik.is, elevii vor găsi fişe de lucru pe care le vor completa, 

iar ulterior le vor salva în F7:fişe_de_lucru_individual 

Elevii îşi vor completa de asemenea fişa de lectură, cu informaţiile descoperite. . (template –

ul din folderul F8) 

• Activitatea 4 -1oră-moduri de expunere 

Pentru a actualiza cunoştinţele legate de modurile de expunere, elevii vor vizualiza ppt unde 

pot găsi informaţii legate de acestea, pe care il vor salva în F2-moduri de expunere. 

Vor completa fişa individuală de lucru pe care o vor lua de pe http//doroltiioana.wik.is  , pe 

care o vor salva in F7- fise de lucru individuale. 

Elevii îsi completează, de asemenea fişa de lectură.  (template –ul din folderul F8) 

• Activitatea 5 -1 oră- personajele 

Pentru a-şi actualiza cunoştintele legate de mijloacele de caracterizare a personajului, elevii 

vor vizualiza fişierul word , pe care îl vor găsi pe http//doroltiioana.wik.is  , şi îl vor salva în F5- 

personaje. 

Acest fişier îi va trimite la rezolvarea unor fişe de lucru, elevii având posibilitatea de a-şi utiliza 

deprinderile pentru a realiza caracterizrea unui personaj. Fişele completate vor fi salvate în F7- fise 

de lucru individuale. 

Pe baza planului caracterizării unui personaj, elevii vor realiza o compunere în care vor 

caracteriza personajul principal din schiţă, ce va fi salvat in F5- personaje. 

Elevii îsi completează, de asemenea fişa de lectură.  (template –ul din folderul F8) 

 

• Activitatea 6 -2 ore- Vorbirea directă/ vorbirea indirectă 

 

Pentru început, elevii îşi actualizează noțiunile legate de modurile de expunere, revizualizând 

materialele de pe adresa http//doroltiioana.wik.is  , pe care le au şi ei salvate în F2 – moduri de 
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expunere. Făcând recurs la cunoştinţele pe care ei le deţin deja, se va insista mai mult asupra 

dialogului şi a trăsăturilor acestuia. 

Accesând pagina http//doroltiioana.wik.is, elevii vor găsi fişe de lucru pe care le vor completa, 

iar ulterior le vor salva în F7:fişe_de_lucru_individual. 

Instrumentul de evaluare sumativă constă în realizarea unui 

poster/prezentare/broşură/publicaţie, care va insuma toate cunoştinţele dobândite până în 

momentul acesta. Activitatea se va realiza pe grupe.  

La sfârşitul unităţii de învăţare se face o evaluare finală a paginii Wiki, care va conţine toate 

materialele create de elevi pe parcursul cercetării lor. Pentru evidenţierea contribuţiei fiecărui elev 

în cadrul grupului, se recomandă utilizarea grilei de evaluare specifică (Cooperative Group 

Rubric). Graficul KWL  va pune în lumină ceea ce au reuşit elevii să înveţe pe parcursul acestei 

unităţi de învăţare. 

Elevii vor aloca ore suplimentare de studiu, atunci când este necesar, iar pentru dificultăţi 

legate de implementarea tehnologiei digitale, vor consulta un ghid de utilizare a calculatorului. De 

asemenea, se recomandă lucrul pe grupe şi obiective diferenţiate adaptate nivelului de pregătire al 

elevilor 

 

Bibliografie 

Materiale tipărite  Manualul de limba română, clasa a V-a , Editura Humanitas; 
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CHIRSTMAS , SEASON OF JOY AND HAPPINESS 

Eva  Fenechiu, 

Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania, Cluj Napoca 

 

 TO EVERYTHING THERE IS A SEASON – a time to plant, a time to pick, a time to 

weep, a time to laugh – a time to every purpose on Earth, to paraphrase Ecclesiastes. I’m not 

usually one to quote Bible verses, but right now, ’tis the season to wonder where the year went 

and why we only eat mince pies at Christmas. We eat hot cross buns all year, why not mince 

pies? 

 

 That dizzy feeling that every day is happening in fast-forward becomes almost 

unbearable around the festive season as we all try to cram two months of work into four weeks 

while also making lists, buying gifts, planning menus, shopping, cooking and generally doing 

everything except what you’d really like to be doing – spending time with your favourite people. 

 

 Don’t get me wrong, I still love the Christmas rituals. I have vivid childhood memories of 

walking through a Narnia-style tunnel into a winter wonderland starring Father Christmas and a 

lot of fake snow. It was probably a very short, unimpressive tunnel, but to my four-year-old 

imagination it was completely magical. 

 I loved all our family Christmas traditions growing up: straw-fight parties, advent 

calendars, watching my mother unpack her Nativity figures, going to buy the tree with my dad 

who then had to spend hours unravelling the Christmas lights. We would put out biscuits and 

milk on Christmas Eve and then desperately will ourselves to fall asleep with a stomach full of 

butterflies. When I see the fruit-studded cakes and sparkly baubles start appearing on the shelves 

I always feel a little stirring of those butterflies and remember the long-ago thrill of waking at an 

ungodly hour to retrieve our Santa sack-pillowcases from under the tree. David and Romy and I 

would rip open our gifts, totally oblivious to the joy my parents must have felt watching us. 

 

 For more than a decade, I have hosted Christmas, desperately trying to recreate the magic 

of my childhood Christmases. I’d use my mother’s gammon recipe so my kitchen would have 

that same smoky, sweet smell of it roasting. I’d buy a tree, put out crackers, plan the menu, 

delegate the vegetables and make far too much food. (Because, leftovers.) But not this year. This 

year, I happily pass the Christmas torch to the newly weds… 
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Christmas charity plans 

 Eva Fenechiu , 

Colegiul tehnic Anghel Saligny , Cluj Napoca 

 

  How best to help those in need over festive period? 

 If you want to spread some Christmas cheer to a stranger, here are some pretty great ways 

to do it. 

Give a little bit: A wide range of charities support those in need in specific, tangible ways over 

Christmas. Here's how you can get involved. 

Christmas is here but if you still want to spread goodwill to all men, women and children then it 

can be hard to know how best to give. 

 You could always make a charitable donation, of course, and many do this time of year. 

But if you specifically want to make Christmas special for someone in need then there are some 

great festive ways to give. 

 Here are some of the best ways to spread goodwill to all men, women and children this 

Christmas. 

 

Give a child in care a book 

 Christmas can be a particularly tough time for children in care. So this year the Book 

Trust wants to send all 9,700 of them a book gift. 

For many of these children that book will be the first time they receive anything through the post. 

And for some of them the gift will be the first book they have owned; something they can take 

with 

 

Buy a gift for someone escaping abuse. 

 Every year the charity Refuge runs a gift list appeal, to ensure that every woman and 

child in its services can receive a present at Christmas. 

For many women and children fleeing domestic violence, the idea of not being home for 

Christmas can be upsetting and many have had to run with little more than the clothes on their 

backs.You can browse the list and choose a gift for a woman, ranging from gloves to lipstick to 

perfume, or for a child, including a drum kit, a woolly hat or a train set. 

Refuge needs to raise at least £41,000 to buy enough presents for its clients and if it receives 

more as part of its list then it will put donations towards its general running costs. 

 

Donate treats to a food bank 

 The queues at the country’s food banks don’t drop off at this time of year. The Trussell 

Trust food bank charity warns that many people will have to choose between eating and heating 

on Christmas Day. It’s asking that people donate the standard food supplies it needs to help, but 

also that anyone who can afford to adds some extra festive treats. A spokesperson says: “We 

know that providing three-days emergency food supplies and some additional treats will not 
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make someone’s Christmas, but it will provide them with something to eat, and remind them that 

they are not alone or forgotten.” 

 It’s getting close to Christmas so it could be best to drop donations directly at a centre if 

you can, rather than supermarket drop-spots.You can find your nearest food bank here. 

 

Buy a homeless person lunch 

 When you sit down to a massive Christmas meal, it would feel pretty good to know that 

you’re also treating someone else to the same. 

The beauty of donating to the Crisis Christmas appeal is that it does far more than provide 

Christmas dinner to someone living . 
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Managementului proiectelor în unitățile de învățământ preuniversitar 

din Spania 

      Prof. Bianca Chelu ( Ristea) 

      Colegiul Comercial Carol I, Constanța 

Proiectele cu finanțare externă sunt o preocupare constantă a multor unități de învățământ 

din țările Uniunii Europene. Fiecare stat dispune de șansa de a coopera în domeniul educației, prin 

intermediul programelor inițiate de Uniunea Europeană. Agențiile naționale de implementare a 

proiectelor sprijină toate demersurile de mobilitate internațională și schimb de bune practici 

realizate de instituțiile de învățământ.  

Atât Comisia Europeană, cât și reprezentanții Ministerelor Educației au încurajat 

implicarea instituțiilor de învățământ în proiecte internaționale, bugetele alocate acestor programe 

fiind în creștere și uneori ajustate în funcție de solicitări. 

În Spania, Actul privind creșterea calității în educație, emis în 2013, modifică Legea 

Educației din 2006. Reforma din Spania urmărește îndeplinirea obiectivelor educaționale 

principale și anume reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea performanțelor școlare, 

stimularea competențelor antreprenoriale ale elevilor și pregătirea acestora pentru economia bazată 

pe cunoștințe aflată în continuă schimbare. 

În același timp, Actul privind creșterea calității în educație aduce schimbări în 

managementul sistemului de învățământ spaniol: curriculumul și distribuirea competențelor, 

implicarea în finanțarea sistemului public de învățământ, autonomia școlară, guvernarea mixtă, 

evaluarea performanțelor sistemului.  

Modelul spaniol de descentralizare distribuie competențele între patru stakeholderi: 

guvern, comunități autonome, administrația locală și școli. Așa cum este precizat în enciclopedia 

sistemelor de educație din Europa, Eurypedia, administrația centrală formulează politicile și 

regulile generale ale sistemului, în timp ce autoritățile regionale din domeniul educației dispun de 

competențe executive privind managementul instituțiilor de învățământ din interiorul regiunii. 

Unitățile de învățământ au autonomie pedagogică, organizatorică și managerială privind 

resursele. Această autonomie este completată de participarea comunității locale atât în guvernare, 

cât și în activități curente și evaluare.  
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Modul în care sunt distribuite atribuțiile în cadrul sistemului de învățământ spaniol este 

prezentat în tabelul numărul 1. Sunt enumerate principalele activități specifice sistemului 

educațional și sunt identificați responsabilii pentru îndeplinirea acestora. 

Tabel nr. 1. Delegarea atribuțiilor în cadrul sistemului de învățământ spaniol  

Nr. 

crt. Decriere competență 

Stakeholder responsabil 

Autoritate 

centrală 

Comunitate 

autonomă 

Administrație 

locală 

1.  Organizare generală a sistemului  

de învățământ 

•   

2.  Autorizare a instituțiilor  •  

3.  Construire infrastructură școlară   • 

4.  Întreținerea unităților de învățământ   • 

5.  Cooperarea internațională în  

domeniul educației 

•   

6.  Politici de cercetare și dezvoltare în domeniul 

educației 

•   

7.  Planificare educațională  •  

8.  Îndrumare și sprijin pentru studenți  •  

9.  Subvenții și finanțare  •  

Sursă: Adaptare după Eurypedia 

 Administrația centrală este responsabilă, la fel ca în alte țări europene, de organizarea 

generală și funcționarea sistemului, de stabilirea unor politici generale, necesare pentru a încuraja 

cercetarea și dezvoltarea societății. Finanțarea școlilor și autorizarea de funcționare sunt în sarcina 

comunităților autonome, în timp ce administrația locală asigură construirea și mentenanța 

clădirilor în care se desfășoară activități didactice. 

  Conducerea unei unități de învățământ din Spania revine unei echipe manageriale care 

include directorul, directori adjuncți, responsabil educațional, secretar, reprezentanți ai 

administrației locale. Astfel, fiecare unitate de învățământ este coordonată de personal didactic 

care îmbină competențele de predare cu cele de leadership și management. Actul privind educația 

emis în 2006 reglementează conducerea colegială, în cadrul căreia se pot realiza sacinile privind 

managementul instituției corespunzător viziunii directorului. 
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Secretarul este singurul membru al echipei mangeriale care nu poate fi numit de către 

director, acesta fiind desemnat de autoritatea educațională și având sarcini bine stabilite în cadrul 

școlii. 

Directorul este ales, în special din rândul cadrelor didactice din interiorul instituției, iar 

selecția propriu-zisă este realizată de către personalul din cadrul școlii. O comisie formată din 

reprezentanți ai autorității educaționale și consiliul școlii analizează candidaturile depuse și vor 

vota candidatura favorită.  Pe baza celor mai multor voturi va fi desemnat directorului unității de 

învățământ.  

Programele cu finanțare europeană din Spania sunt supravegheate de Agenția autonomă 

pentru programe educative europene (Organismo Autonomo de Programas Educativos Europeos). 

A fost înființată în anul 2006 cu scopul de a gestiona și evalua modul în care sunt implementate 

proiectele din programul de Învățare pe tot parcursul vieții în Spania (Programa de Aprendizaje 

Permanente-PAP). Bugetul programului a crescut pe parcursul celor 7 ani de implementare, fapt 

ce a permis sporirea numărului de aprobări și/sau a valorii bugetelor proiectelor. 

Managementul proiectelor cu finanțare europeană din unitățile de învățământ spaniole 

păstrează caracteristicile întâlnite pe parcursul cercetărilor din România și Franța. Agenția 

națională pentru proiecte a elaborat ghiduri pentru fiecare categorie de acțiune, pentru a sprijini 

reprezentanții unităților de învățământ, în demersurile lor de elaborare și depunere de candidaturi. 

Astfel, pe parcursul derulării programului european de învățare pe parcursul vieții, directorii din 

școli s-au putut adapta la cerințele descrise în manuale și au adaptat cerințele acestora la 

particularitățile fiecărei instituții. Experiența dobândită în urma implementării proiectelor și 

contactul cu instituții de învățământ din Europa au permis conturarea unor reguli care să asigure 

implicarea tuturor categoriilor de personal și îndeplinirea obiectivelor anterior stabilite.   

Recomandările unor specialiști (Lopez et al., 2009) în implementarea proiectelor cu 

finanțare externă în instituțiile de învățământ spaniole vizează ca: 

• proiectele să reunească eforturile întregului corp profesoral; 

• directorul să sprijine demersurile echipei de proiect; 

• proiectul să fie flexibil, să se adapteze intereselor și particularităților participanților; 

• profesorii și elevii să colaboreze de la început în etapa de planificare și elaborare a 

proiectului; 
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Implementarea proiectelor are anumite dificultăți date de găsirea unor parteneri adecvați, 

capabili să îndeplinească sarcinile stabilite conform planului, în intervalul de timp stabilit, de 

elaborarea propunerii de proiect într-o altă limbă decât cea maternă și de necesitatea deținerii unor 

cunoștințe în domeniul TIC care restrânge aria de selecție a potențialilor membrilor unei echipe de 

proiect. De asemenea, se are în vedere că produsele finale ale proiectului pot fi obținute în urma 

unor eforturi suplimentare depuse de către profesori. 

Decizia de implicare într-o anumită activitate sau proiect trebuie să aibă în vedere: 

- includerea activității proiectului în activitățile generale ale instituției; 

- selecția acelor proiecte care sunt adecvate pregătirii curente a elevilor, ușor de înțeles de 

către aceștia și care nu prezintă dificultăți de implementare; 

- abordarea intercurriculară și reunirea unui număr suficient de profesori pentru a se evita 

încărcarea cu sarcini a anumitor persoane; 

- recunoașterea meritelor profesorilor și elevilor implicați; 

Lucrarea de față reprezintă un fragment adaptat din teza de doctorat Managementul 

integrat al proiectelor pentru gestionarea eficientă a schimbărilor organizaționale susținută în 

anul 2015, în cadrul Academiei de Studii Economice din București. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN 

MENGHER ALINA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA BRADULUI- VRANCEA 

 În România, Crăciunul se sărbătorește pe 25 decembrie după stilul nou, iar după stitul vechi 

pe 7 ianuarie. În această perioadă toți oamenii fac pregătiri intense pentru cea mai importantă dintre 

sărbătorile de iarnă. 

Nașterea Domnului Iisus Hristos este sărbătorită în zilele de 25, 26 și 27 decembrie, iar 

seara de 24 decembrie este cunoscută și sub denumirea de Ajunul Craciunului.                                                                  

 Cel mai frumos obicei de Crăciun este colindul. Colindele sunt cântecele cu care copiii și 

tinerii întâmpină venirea lui Iisus Hristos pe Pământ. Jocul „ caprei” (uciderea, bocirea, 

înmormântarea, învierea) la origine a fost, desigur, un ceremonial grav, un element de cult. În 

cadrul sărbătorilor agrare jocul a devenit un ritual menit să aducă rodnicie anului care urmează, 

spor de animale în turmele păstorilor, succesul recoltelor - invocat şi evocat de boabele care se 

aruncau de gazdă peste cortegiul "caprei". 

     Capra joacă după fluier, iar la terminare, unul din flăcăi; apropiindu-se de masa unde sunt 

membrii familiei, începe să vornicească. Flăcăii joacă pe stăpâna casei, pe fete şi chiar servitoare, 

dacă sunt acasă, şi apoi mulţumind se îndepărtează. 

    "Capra" este - de fapt - un om mascat, ascuns sub un costum larg, care ţine deasupra capului 

un băţ în vârful căruia este cioplit un fel de cap de capră. “Falca” de jos a “caprei” este mobilă, 

astfel încât gura acesteia poate închide sau deschide, dar mai ales poate “clămpăni”, făcând un 

zgomot specific. În jurul caprei cântă şi dansează alţi colindători mascaţi şi costumati specific, unii 

dintre aceştia fiind instrumentişti cu acordeon, fluier, tobă sau chiar vioară. 

       Cea mai amplă ceată o are "Capra" moldovenească care a grupat în jurul nucleului 

principal de personaje, un număr impresionant de "mascaţi" (35-40 de personaje). În această 

componenţă, cetele parcurg întreaga aşezare sătească, din casă în casă, "Capra" fiind jucată pentru 

a aduce noroc şi belşug. 

    Asemanator cu “Capra” este obiceiul de a umbla cu ”Ursul”, această datină avându-şi de 

asemenea originea într-un cult geto-dac, ce urmărea fertilizarea şi purificarea solului şi a 

gospodăriei. 
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Ursul este întruchipat de un flăcău care poartă pe cap, pe umeri şi pe spate blana unui astfel 

de animal, având în jurul urechilor nişte ciucuri roşii. 

     În timp ce ursul mormăie şi joacă în ritmul tobelor şi al fluierăturilor, ursarul strigă: “Joaca 

bine, măi Martine, / Că-ţi dau pâine cu măsline”. “Ursul” este însoţit de un grup de colindători 

mascaţi şi costumaţi, care reprezintă diverse animale sau personaje şi care îl aţâţă prin strigături. 

  La sfârşit, toţi le urează gazdelor multă sănătate, fericire, recolte bogate, mese îmbelşugate 

şi la mulţi ani. 

       „Steaua” este un colind care începe din prima seară a Crăciunului şi se încheie la Bobotează. 

De la Crăciun şi până la Bobotează copiii umblă cu steaua, un obicei vechi ce se întâlneşte la toate 

popoarele creştine. 

Obiceiul „Plugușorului” este legat de speranţa fertilităţii, versurile sale prezentând 

practicile agricole şi urări de holde bogate. În schimbul acestor urări, copiii primesc daruri 

simbolice, colaci, fructe sau bani. 

„Sorcova” este obiceiul  conform căruia în dimineața de 1 ianuarie copiii merg și seamănă, 

simbolic, cu boabe de grâu și orez, pe care le aruncă în casă și asupra celor din casă. 

           Cu câteva zile înainte de Crăciun se împodobește bradul cu ornamente de culoare roșie sau 

verde, conform tradiției. 

În dimineața de 25 decembrie lumea participă la Sfanta Liturghie de Crăciun și apoi la masa 

de Crăciun. În calendarul ortodox cele două zile de Crăciun continuă cu sărbătoarea Sfântului 

Ștefan și toate cele trei zile sunt sortite revederii părinților, neamurilor și prietenilor. 

 O altă tradiție importantă este chiar masa de Crăciun. În prima zi de Crăciun ia sfârșit 

postul, care durează aproximativ șase săptămâni. În această zi, oamenii se pot desfăta cu bucatele 

tradiționale de Crăciun. Carnea folosită pentru prepararea bucatelor de Craciun este proaspătă, 

întrucât de Ignat, în data de 20 decembrie, are loc un alt obicei: tăierea porcului. 

Obiceiul sacrificării porcului de Ignat  încă se mai practică prin satele noastre românești, 

pe acolo unde gospodarii cresc porci in propriile curți, pentru ca la sarbatorile de iarnă să aibă 

carne proaspătă din care să-și prepare tradiționalele mâncăruri românești: tobă, răcitura, 

tochitura, cârnați. 
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După tranșarea și sortarea cărnii, gazda pregătește, afară, aproape de locul sacrificiului, o 

masă mare, pentru toți oamenii care au ajutat la tăierea porcului. Felul de mâncare, tradițional 

numit "pomana porcului", este obținut prin prăjirea, într-un ceaun mare, de tuci, a bucăților de 

carne tăiate din toate părțile porcului sacrificat: bucăți de mușchi, ficat, slanină, coastă, falcă. 

Tot de Sărbători ne facem și cadouri. Acest obicei are două surse: pe de o parte provine din 

dărnicia lui Moș Crăciun, pe de altă, reprezintă o imitare a gestului celor trei magi de a se închina 

Mântuitorului, prin aducere de daruri. 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE CRĂCIUN 
 

COZMA LORENA- G.P.P. NR.13 SATU MARE 

 

 

Obiceiurile legate de sărbatori fac parte din cultura traditională a neamului nostru. Este o  

 

mare bucurie că încă se mai pastrează  în unele zone ale ţării  aceste datini care ne ajută  

 

să înţelegem sărbatoarea respectivă  precum şi  să ne bucurăm  împreună de Marele  Pra 

 

znic. Păstrarea acestor datini este o mărturie vie a faptului că avem o conştiintă a neamu- 

 

lui din care facem parte. 

 

Obiceiurile ţin de conştiinta poporului român pentru ca exprimă întelepciunea  populară a  

 

acestui neam , sunt esenţe ale bogăţiei noastre spirituale. Repertoriul tradiţional al obice- 

 

iurilor şi tradiţiilor româneşti cuprinde pe langă colindele propriu – zise – cântece de stea ,  

 

vifleemul, pluguşorul, sorcova, jocuri cu măsti, dansuri – şi o seamă de datini, practici,su- 

 

perstitii, ziceri, sfaturi cu originea în credinţe şi mituri străvechi şi creştine. 

 

Sarbatorile de iarna la romani incep odata cu Postul Craciunului ( 15 noiembrie ) si tin  

 

Pana la Sfantul Ioan ( 7 Ianuarie ). Este o perioada bogată în obiceiuri , diferite de la o  

 

zonă la alta.  

Un simbol mult prea cunoscut este bradul de Crăciun. Acesta există în tradiţiile  

româneşti cu mult înainte de era creştină; bradul este cel mai important arbore din  

obiceiurile româneşti. Bradul este prezent la cele mai importante evenimente din viaţa 

 unui om: botezul, căsătoria şi înmormântarea; bradul se consideră că aduce noroc, viaţă  

lungă, prosperitate şi fertilitate, motiv pentru care oamenii îşi împodobesc casa cu crengi 

 de brad. 

În ziua de azi, toată lumea abia aşteaptă să împodobească bradul; acest obicei are loc 

 în ajunul Crăciunului sau în noaptea de Crăciun, când Moş Crăciun aduce pe lângă  
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cadouri şi bradul frumos împodobit cu globuri şi beteală. 

Un alt obicei cunoscut de toţi este colindatul. Colindatul începe în data de 24 decembrie  

şi poate să continue pentru 2 sau 3 zile; colindatul se face de obicei în grupuri, de copii,  

oameni maturi, bătrâni, doar fete, doar baieti, tineri căsătoriţi etc, în funcţie de zona 

 etnografică. Colindele sunt reinterpretări ale unor ritualuri păgâne, dar care în timp au 

 fost schimbate sau amestecate cu interpretări religioase. 

Cu toate acestea, colindatul cu măşti este un ritual strict păgân, ce aminteşte de ritualurile 

 de vânătoare ale zeului Crăciun. Colindatul are loc în curtea celor ce primesc colindătorii, 

 în casă sau sub fereastră; de asemenea colindatul are loc seara, noptea sau chiar 

 dimineaţa. Colindătorii sunt întotdeauna primiţi în casă deoarece se spune că ei aduc 

 sănătate şi un an prosper; colindătorii sunt recompensaţi cu nuci, mere, colaci şi mai nou 

 bani. 

În Transilvania pregătirile pentru Crăciun începeau încă de pe 15 noiembrie – dată la  

care începe postul Crăciunului; de la acea dată muncile agricole se sfârşeau, oamenii nu  

mai mâncau deloc carne iar femeile se întâlneau la şezători pentru a ţese straiele de  

sărbătoare. 

În ajunul Crăciunului începeau să vină colindătorii: mai întâi veneau copii mici care  

colindau, şi urau de bine; apoi în seara de ajun urmau copiii şcolari care colindau colinde 

 la fereastră şi primeau nuci şi colaci; ultimii şi cei mai aşteptaţi erau flăcăii.  

 În Transilvania există şi obiceiul mersului “cu capra” – un tip de 

 colindat la care participau flăcăii dar şi tinerii însuraţi; un tănăr se deghiza în capră şi 

 făcea doar năzbâtii în casa celor ce erau colindaţi. 
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EDUCAȚIA ALIMENTARĂ  A ELEVULUI-O INVESTIȚIE PENTRU 

SĂNĂTATE 

 
Balazs Adina,profesor, 

Colegiu Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”Zalău,Sălaj 

 

 

Cuvântul aliment provine din lb.latina: alimentum=substanţă care ingerată de o vieţuitoare este 

capabilă de a-i asigura întreţinerea,creşterea şi de a-i acoperi cheltuielile energetice (a-i asigura 

funcţionalitatea).  

O hrană sănatoasă este o hrană proaspată, variată, bogată în substanţe vitale, alcalină,cu multe 

vitamine, cu săruri minerale şi oligoelemente. 

Alimentația corectă asigură creșterea și dezvoltarea adecvată a adolescenților și îmbunătățeste 

sănătatea și buna funcționare a organismului. Ea trebuie să permită unui elev să-şi menţină 

greutatea şi buna sa stare fiziologică. 

In prezent, alimentația de bază a tinerilor conține produse de tip fast-food și băuturi carbogazoase, 

mai mult de jumătate dintre aceștia nerespectând recomandările nutriționale existente în cărțile de 

specialitate. Astfel, în ceea ce priveste consumul de grăsimi aproximativ 2/3 dintre adolescenți 

consumă mai mult decât doza recomandată de grăsimi și aceste statistici îngrijorătoare cresc. 

Problema obezității la adolescenți a crescut considerabil în ultimii ani. Obezitatea este ușor de 

recunoscut ca situație medicală, dar una din cele mai dificil de tratat.  

La nivel mondial obezitatea în rândul copiilor şi adolescenţilor a atins niveluri epidemice. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii relatează că "Epidemia obezităţii este una dintre cele mai mari 

provocări de sănătate publică a secolului 21".  

La nivel European obezitatea la adolescenți atinge cote alarmante unde 14 milioane de copii sunt 

supraponderali. 

În România aproape 3,6% din adolescenți sunt obezi iar cifra este în creștere. În ultimii opt ani, 

numărul copiilor obezi s-a dublat, ajungându-se la peste 12.000 de cazuri aflate în actele medicilor. 

Cei mai mulţi, adică aproape 11.000, provin din mediul urban. Obiceiurile alimentare nesănătoase 

şi lipsa activităţii fizice sunt primele manifestări comportamentale ale copilului cu tendinţa de 

îngrăşare. 

http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/adevarul-despre-alimentele-fas-food_5501
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La elevii care mănâncă mai mult dar nu desfăşoară o activitate fizică adecvată, adică nu practică 

deloc sporturi, apelând des la „scutire" medicală apare și obezitatea. Deci obezitatea contribuie şi 

la un randament mai scăzut fizic şi chiar intelectual al elevului. 

Ajutarea copiilor supraponderali să slăbească este un lucru important, însă esenţială este şi 

prevenirea obezităţii. Aici un rol foarte important ar trebui să-l aibă școala, care să formeze o 

conduită preventivă în domeniu sănătății alimentare. Activităţile de prevenție au întotdeauna un 

impact mai redus la persoanele deja formate/adulte decât acţiunile similare, realizate la vârste mai 

timpurii. Deci rolul școlii în educația alimentară a elevului este incontestabil foarte importantă. 

Există un Programul naţional Educaţia pentru sănătate în şcoala românească - aprobat cu 

Ordin al Ministrului  Nr.4496 / 11.08.2004- care susține faptul că există dreptul la sănătate  ca 

unul din drepturile fundamentale ale omului. Acest program național este oferit în cadrul orelor de 

Curriculum la Decizia Scolii(CDS) cât şi în cadrul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare și 

cuprinde module pentru toate clasele:  

• Educaţia pentru sănătate, clasele a I-a/a II-a; 

• Educaţie pentru sănătate, clasele a III-a/a IV-a; 

• Educaţie pentru sănătate, clasele a V-a/a VI-a; 

• Educaţie pentru sănătate, clasele a VII-a/a VIII-a; 

• Educaţie pentru sănătate, clasele a IX-a/a X-a; 

• Educaţie pentru sănătate, clasele a XI-a/ a XII-a. 

Oferta de curriculum școlar "Educaţia pentru sănătate în şcoala românească" urmărește 

promovarea cunoştinţelor corecte privind diverse aspecte ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi 

deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos.  

Obiectivele urmărite în cadrul Programului Naţional "Educaţia pentru sănătate în şcoala 

românească" vizează:  

1. promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului , respectiv:  

• funcţionarea optimă din punct de vedere somatic, fiziologic, mintal, emoţional, social şi 

spiritual;  

• formarea unui stil de viaţă sănătos.  

2. dezvoltarea personală a elevului, respectiv:  

• autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre sine; • comunicare şi 

relaţionare interpersonală;  
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• controlul stresului;  

• dezvoltarea carierei personale.  

3. prevenire, respectiv:  

• prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate;  

• prevenirea atitudinii negative faţă de sine şi viaţă; Educaţie pentru sănătate – Clasele I – 

a XII-a • prevenirea conflictelor interpersonale, a dezadaptării sociale şi a situaţiilor de 

criză. (Ordin al Ministrului  Nr.4496 / 11.08.2004) 

 

Programul naţional şi curriculum-ul de Educaţie pentru sănătate urmăresc: • să asigure educarea 

populaţiei şcolare pentru un stil de viaţă sănătos; • să faciliteze accesul la o informaţie corectă, 

avizată, atât în mediul urban cât şi în mediul rural; • să realizeze, în mod indirect, educaţia 

adulţilor; • să conducă la diminuarea numărului de îmbolnăviri şi reducerea comportamentelor cu 

risc pentru sănătate; • să contribuie la creşterea calităţii actului medical.Din perspectiva strategiei 

sale de realizare, CDȘ-ul oferă o dezvoltare a componenței de educaţie pentru sănătate, dar nu 

cuprinde multe informații de alimentație și nutriție (indiferent de clasă).  

Şcoala ar trebui să fie unul dintre cei mai importanți factori în încurajarea unor atitudini alimentare 

printr-o programă obligatorie de educație alimentară. Ea ar trebui să joace un rol vital în 

promovarea în rândul elevilor a unui stil de viaţă sănătos şi activ.  

Există mai multe argumente ce pot fi aduse în favoarea realizării educaţiei alimentare ( educație 

nutrițională și igienă alimentară) în cadrul unităţilor de învăţământ și nu ca o disciplină opțională, 

ci ca o disciplină obligatorie  inclusă în programa școlară. Argumente în acest sens sunt multe. De 

exemplu: 

• Programa școlară și eforturile de creștere a activității fizice pot avea un impact major în 

reducerea obezității. Ceea ce consumă copiii la școală este doar o parte a problemei, 

deoarece numărul de ore de activitate fizică are un impact serios asupra greutății lor 

corporale; 

• Școala este un loc de informarea autorizată a eleviilor ce ar putea viza nu numai 

transmiterea către elevi a unor informații corecte din punct de vedere nutrițional, cât mai 

ales crearea unor comportamente individuale sănătoase, a unor atitudini corecte din punct 

de vedere alimentar; 
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• Şcoala este un loc ideal pentru informații corecte având capacitatea de a se adresa, în același 

timp, unui procent ridicat din populaţie (viitoarea populație activă a țării); 

• Școala poate forma o conduită preventivă în domeniu sănătății alimentare. Asupra unei 

persoane deja formate, adulte, astfel de activităţi au întotdeauna un impact mai redus decât 

acţiunile similare, realizate la vârste mai timpurii; 

• Şcoala reprezintă o instituţie cu mare autoritate morală, oferind cadrul educaţiei formale, 

informale şi nonformale. 

Comportamentele nesănătoase privind alimentația și activitatea fizică la copii și tineri presupun 

propunerea şi implementarea unor strategii de reducere şi prevenţie, respectiv de promovare a 

comportamentelor  alimentare adecvate, atât prin intervenţii la nivel individual şi de grup (clasă, 

şcoală), dar și la nivel de familie.  

Alimentaţia este un proces voluntar și conștient, de aceea educabil, este fără îndoiala obiceiul care 

influentează cel mai mult sănătatea omului. Influenţa alimentaţiei asupra sănătaţii noastre este 

foarte mare, iar implicarea școlii ar tebui să fie din ce în ce mai mare la toate clasele. 

 

Modificările comportamentale trebuie să fie susţinute de elaborarea şi implementarea unor politici 

de sănătate aplicabile în comunităţile de copii şi elevi. Prin orele de educație nutrițională și igiena 

alimentară, școala ar putea atinge  obiective ca: 

• Încurajarea unei mai mari implicări a părinţilor în proiecte de promovare a obiceiurilor 

alimentare sănătoase şi a activităţii fizice care  le sprijină; 

• Să-l determine pe elev să adopte un comportament sănătos privind mişcarea zilnică susţinută;  

• Să dezvolte abilităţile de comunicare şi colaborare între adolescenţi-părinţi–profesori; 

• Să-l determine pe elev să-și conștientizeze obiceiurile alimentare nesănătoase; 

• Să furnizeze eleviilor informații despre alimentația sănătoasă și efectele acesteia asupra 

calității vieții; 

• Să le dezvolte gândirea critică şi formarea abilităţilor de a alege în mod conştient o dietă 

sănătoasă din ofertele existente pe piaţă şi /sau utilizată în familie;  

• Să faciliteze accesul la o informaţie corectă, avizată, atât în mediul urban cât şi în mediul rural; 

• Să realizeze, în mod indirect, educaţia adulţilor. 

În ultimii ani factorii care ne influenţează sănătatea sunt din ce în ce mai nocivi şi mai agresivi.  

Alimentaţia este unul din factorii cu influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării armonioase şi 
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echilibrate a omului/elevului, determinând menţinerea acestuia la capacitate normală de muncă, 

într-o stare fizică şi psihică corespunzătoare. Soluțiile sunt simple și nu necesită decât înțelegerea 

cauzelor și o mare doză de voință în combaterea lor.  

Problemele de greutate la elevi devin din ce în ce mai frecvente, iar motivele au de cele mai multe 

ori de-a face cu decizii greșite în ceea ce privește stilul de viață.  

Activitatea: ‹‹Învățăm să ne hrănim sănătos ”››  

Prin organizarea acestei activități mi-am propus să dezvolt atitudini și comportamente pozitive,  să 

stimulez elevii în promovarea unui stil de viaţă bazat pe sănătate, respect, toleranță și implicare în 

alimentația lor, acasă,dar și a școlii. 

Grupul țintă: Elevii clasei a X-a.  

Scopul activității: Colaborarea dintre familie şi școală pentru o implicare cât mai activă în 

alimentația sănătoasă a elevului.  

Obiective:  

• Identificarea responsabilităţilor membrilor parteneriatului familie-școală;  

• Cunoașterea individuală a copiilor pentru o mai bună educație privind alimentația. 

Competenţe: Îmbunătăţirea obiceiurilor alimentare a elevului cu scopul obținerii unei mai bune 

pregătiri pentru viaţa de adult  

 Poze de la activitate  

   

            

Şcoala, prin autoritatea morală pe care o are, poate aduce o contribuţie substanţială în transmiterea 

acestor cunoştinţe de educaţie alimentară elevilor.  

O alimentaţie sănătoasă şi activitatea fizica de zi cu zi au un impact puternic, prin îmbunătățirea 

capacității de a învăța și de a înțelege, îmbunătățind performanța școlară și schimbând atitudinile 

și comportamentele nocive. 

Pornind de la citatul: “Hrana corespunzătoare este adevăratul tău medicament.” ( Hipocrate) 

putem spune că copiii cu o alimentaţie sănătoasă, vor avea o condiţie fizică bună, putere de 

învăţare, şi sănătate. 
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Metode moderne de predare-învățare a limbii franceze 

Cojocaru Florentina Simona 

 

  Pe parcursul ultimilor ani, s-a remarcat faptul că studiul limbilor străine tinde să se 

orienteze mai mult spre latura de comunicare. Predare limbii franceze și în general a limbilor 

străine, înseamnă să înveți elevii să comunice în dialectul respectiv, atât oral cât și în scris. 

Predarea limbii franceze din perspectiva comunicativă atrage o serie de schimbări în relațiile 

profesor-elev și elev-elev, în relațiile egalitare ori de parteneriat. Astfel, prin aplicarea diferitelor 

metode de predare, cadrul didactic trebuie să fie conștient și să își asume faptul că el trebuie să 

pună în practică resursele cognitive pe care le are la dispoziție, în vederea atingerii obiectivelor 

specifice propuse.  

 Așadar, având în vedere contextul actual, remarcăm o reală necesitate de schimbare în 

didactica predării limbii franceze, în sensul că profesorul trebuie să pună mai mult accent pe 

strategiile și metodele de predare-învățare utilizate.  

 Conform Dorinei Roman, distingem patru grupe de metode stabilite în funcție de conținutul 

orelor, de limba predată și de obiectivele lor: 

• Metode informative-participative precum expunerea, demonstrația, conversația, dialogul 

lingvistic, comentariul lingvistic sau literar și însușirea textului de civilizație; 

• Metode informative-nonparticipative precum expunerea, explicația sau povestirea; 

• Metode formative-participative precum învățarea prin acțiune și joc, cercetarea individuală 

prin descoperire; 

• Metode formative-nonparticipative precum exercițiul, predarea programată sau algoritmul. 

 Pentru ca orele de limba franceză să devină atractive, este recomandat ca profesorul să 

folosească un număr cât mai mare de metode informative-participative și de metode formative-

participative. Metodele cele mai apreciate de către elevi sunt dramatizările, jocurile, șaradele, 

rebusurile sau cuvintele încrucișate. Dacă în didactica tradițională accentul se punea pe reținerea 

și reproducerea ideilor prezentate de profesor, în didactica modernă accentul cade pe exprimarea 

propriului punct de vedere, pe realizarea de schimburi cu ceilalți colegi, pe cooperare și pe 

argumentare. Astfel, secretul unei ore reușite o reprezintă colaborarea dintre profesor și elevi, prin 
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participarea activă a acestora la activități. În acest sens, este recomandată o împletire a metodelor 

tradiționale cu cele moderne, o adaptare a metodelor tradiționale la contextul actual, nicidecum 

renunțarea la ele în totalitate. 

 Mai jos, voi prezenta câteva dintre metodele ușor de abordat la clasă, dar care atrag elevii, 

în cadrul orei de limba franceză: 

 1. Prelegerea – este o metodă didactică tradițională, dar care poate fi modernizată prin 

preocuparea profesorului de a stimula interesul elevilor, introducând diverse povestioare, glume 

sau imagini atractive ce au legătură directă cu subiectul dezbătut. 

 2. Știu/vreau să știu/am învățat – este o metodă activ-participativă, solicită lucrul frontal 

sau pe grupe mici și constă în prezentarea, de către elevi, a lucrurilor pe care le știu deja despre 

tema dată, urmată de formularea unei serii de întrebări la care se așteaptă răspuns pe parcursul 

lecției. 

 3. Brainstorming-ul sau ”asaltul de idei” – este o metodă ce presupune formularea unor 

idei spontane pe o temă dată și are o serie de avantaje: participarea activă a tuturor elevilor, crearea 

unei atmosfere propice lucrului, precum și dezvoltarea relațiilor interpersonale prin valorizarea 

ideilor fiecăruia. Trebuie ținut cont totuși de faptul că această metodă presupune parcurgerea unor 

pași care necesită timp mai mare de realizare. Responsabilitatea profesorului este să încurajeze 

libera exprimare a opiniilor, să nu permită inhibarea, să stimuleze explozia ideilor și să motiveze 

învățarea prin introducerea acestei metode la începutul unei lecții noi. 

 4. Cubul – este o metodă care presupune explorarea unei teme din perspective variate. 

Această metodă cuprinde trei etape: realizarea unui cub pe ale cărui fețe să fie scrise cuvintele 

”descrie”, ”compară”, ”analizează”, ”asociază”, ”aplică” și ”argumentează”, anunțarea temei și 

împărțirea clasei în șase grupe. Fiecare dintre aceste grupe examinează tema dintr-un anumit unghi, 

potrivit feței de cub care îi revine. De exemplu: ”descrie” – se descriu culorile, formele etc, 

”compară” – extrage asemănările și diferențele, ”analizează” – explică din ce este făcut, din ce se 

compune subiectul, ”asociază” – arată la ce ne îndeamnă să ne gândim, ”aplică” – explică ce poți 

face cu… și ”argumentează” – își exprimă părerea, pro sau contra, motivând alegerea. La finalul 

dezbaterii se notează ideile, se afișează forma finală pe tablă sau pe foi. 
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 5. R.A.I sau ”răspunde, aruncă, întreabă” –  este o metodă activ-participativă, folosită 

pentru fixarea cunoștințelor predate. Este o metodă foarte utilă în predarea limbilor străine, 

deoarece încurajează comunicarea directă între elevi. 

 6. Ciorchinele – este o metodă care pune accent pe găsirea unor conexiuni între diferite 

idei. La fel ca brainstormingul, și această metodă presupune mai multe etape: a) alegerea unei teme 

și scrierea acesteia în mijlocul tablei; b) elevii scriu toate ideile care le vin în minte cu privire la 

tema dată; c) în momentul în care se epuizează toate ideile se încheie activitatea. Pentru realizarea 

sarcinilor, elevii pot fi împărțiți în perechi sau grupe mici, fiecare echipă scriind ideile cu o altă 

culoare. Astfel se crează o competiție între elevi. La finalul orei, ideile de pe tablă sunt reorganizate 

după criterii bine stabilite, trîgându-se concluzii. 

 7. Discuția – este o metodă ce presupune un schimb organizat de informații cu privire la o 

temă dată, cu scopul de a clarifica unele noțiuni și este fundamentală pentru învățarea interactivă. 

Prin utilizarea acestei metode se crează o atmosferă destinsă ce facilitează intercomunicarea, 

dezvoltând abilitățile de ascultare activă și de respectare a normelor de dialog. Această metodă 

poate fi utilizată în orice moment al lecției și este foarte benefică pentru dezvoltarea vocabularului 

și pentru încurajarea elevilor să se exprime într-o limbă străină.  

 8. Lectura este și ea o metodă foarte importantă în predarea unei limbi străine. Aceasta 

înglobează cinci procedee esențiale: punerea în pagină, selectarea cuvintelor-cheie (implicit a celor 

necunoscute încă), căutarea conectorilor, observarea tipului de text și reperarea datelor socio-

culturale. 

 9. ”Caută litera” reprezintă o activitate ludică ce constă în adăugarea unei vocale la un 

cuvânt dat în scopul formării unui cuvânt nou. Elevii pot fi împărțiți pe grupe, creându-se o 

atmosferă de competiție, grupa cu cele mai multe cuvinte găsite fiind premiată. 

 10. Simularea este o metodă din ce în ce mai folosită și mai plăcută de către elevi. Ea 

presupune interpretarea de către elevi a diferitelor roluri, fie prin memorarea unor dialoguri, fie 

prin crearea spontană a unor discuții, imitând un anumit personaj/eveniment. Această metodă ajută 

la dezvoltarea vocabularului și la dezinhibarea elevilor cu privire la exprimarea orală într-o limbă 

străină. 

 În concluzie, este recomandat ca profesorii de limba franceză să utilizeze din ce în ce mai 

multe metode moderne de predare, raportându-se totuși și la cele tradiționale. Este indicată 

imbinarea acestora, scopul final fiind atragere elevilor în studiul limbilor străine. ”Jucându-se”, 
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elevii devin mai interesați și mai implicați în procesul de învățare, asimilează mai ușor 

cunoștințele, ușurându-se astfel și munca profesorului. Orele devin mai ușoare, atmosfera mai 

degajată, se îmbunătățește relația elev-profesor și elev-elev, ceea ce nu poate avea decât o 

finalitate: frecventarea orelor de limba străină cu drag și asimilarea fără efort exagerat a noilor 

cunoștințe. 
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SERBĂRILE- ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE CU PROFUNDE 

VALENŢE EDUCATIVE 

 
                                                                            Prof. înv.prim. Mihaela Bahnean 

                                          Liceul Tehnologic ,,Ion Nistor”, Vicovu de Sus, 

Suceava 

 

Nu poţi învăţa şi îndruma pe alţii dacă tu însuţi nu te străduieşti să-ţi îmbogăţeşti 

mereu cunoştinţele, învăţând de la oamenii din preajmă, dar şi din lucrările de 

specialitate. Să înveţi mereu este prima condiţie să ai succes, să obţii rezultate în 

muncă.  

Şi nouă, dascălilor, asemeni artiştilor şi folcloriştilor, ne revine misiunea de a 

salva de la uitare şi de a transmite către noile generaţii nepreţuitele comori de artă ale 

folclorului strămoşesc. 

Satul românesc, cu pitorescul şi farmecul lui, ne dezvăluie celor interesaţi cât de 

profunde sunt trăirile umane, iubirea de viaţă şi muncă, dorul şi dragostea pentru 

frumos şi bine, forţa şi talentul în creaţia artistică ale ţăranului român, reflectate cu 

măiestrie neîntrecută în ocaziile de petrecere ori de întristare. 

Serbarea, ca activitate extraşcolară, este forma interpretativă cea mai cunoscută, 

care constă în prezentarea formaţiilor artistice ale clasei – solişti, dansatori, recitatori- 

având ca scop evidenţierea globală a unor cunoştinţe acumulate în procesul instructiv-

educativ şi valorizarea acestora cu ocazia unor evenimente sociale, istorice, culturale 

sau religioase. 

Serbarea este o înmănunchere armonioasă şi echilibrată a mai multor activităţi 

artistice organizate de către cadrele didactice împreună cu copiii sau în colaborare cu 

alţi specialişti, având variate forme de prezentare: montaj literar, cor, muzică vocală şi 

instrumentală, dans modern, dans popular, euritmie, scenetă, şezătoare etc. 

Alături de alte activităţi extraşcolare (excursii, drumeţii, vizite, concursuri), 

serbarea are un efect pozitiv asupra copiilor. Acest gen de activitate are darul de a 

sensibiliza copiii, de a le deschide un orizont larg spre frumos, spre respectul pentru 

artă şi creaţie, îi dezvoltă din punct de vedere spiritual, le produce emoţii estetice şi 

bucurie. 

Serbările dobândesc multiple valenţe educative dacă sunt organizate în 

concordanţă cu activităţile instructiv-educative din planul de învăţământ, ele fiind o 

încununare a rezultatelor şi o personalizare a cunoştinţelor acumulate. Ele trebuie să 

aibă, în primul rând, un rol formativ, să valorifice pe diverse planuri toate capacităţile 

copiilor: intelectuale, afectiv-morale, estetice şi fizice. În acelaşi timp, contribuie la 

lărgirea orizontului de cunoaştere şi la aprofundarea cunoştinţelor, iar conţinutul lor 

cultivă şi produce sentimente şi emoţii. Deoarece transmiterea de cunoştinţe se bazează 

pe reprezentări, copiii manifestă o mare sensibilitate atunci când reprezentările sunt 

susţinute de ritm, rimă, melodie, mişcare armonioasă, de emoţia provocată de 

spectacol, de colectivitate. 

Serbările îmbogăţesc şi nuanţează viaţa afectivă a copiilor, pe lângă faptul că îi 

organizează într-o acţiune comună şi plăcută, stimulează şi dezvoltă simţul de 

răspundere al fiecărui copil şi al întregului colectiv, prin dorinţa comună de a obţine 

rezultate şi performanţe. Cadrul didactic trebuie să se bazeze pe organizarea serbărilor 
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ca pe unul dintre cele mai eficiente mijloace de sudare şi omogenizare a colectivului. 

Prin munca de repetiţie şi învăţare se întăresc relaţiile de prietenie, de colaborare şi 

muncă în echipă. 

După conţinutul lor, serbările pot fi: cu caracter laic şi  cu caracter religios. 

Tematica şi mobilul educativ al serbărilor sunt indisolubil legate de momente 

importante din viaţa copiilor, de nevoile spirituale, bucuriile şi aspiraţiile lor, de 

credinţă, datini, obiceiuri, evenimente sociale şi religioase, cum ar fi: sărbătoarea 

Naşterii Domnului (Crăciunul), sărbătoarea Anului Nou, Unirea Principatelor, Ziua 

Naţională a României, 1şi 8 Martie, sărbătoarea Învierii Domnului (Paştele), 1Iunie, 

sfârşitul anului şcolar ş.a. 

Un sfert de secol de experienţă didactică mă determină să cred că în organizarea 

acestor activităţi este bine să se ţină seama de istoricul, datinile şi obiceiurile specifice 

comunităţii din care provin copiii. Preocuparea de a păstra tradiţiile şi caracteristicile 

locale dezvoltă la copii sentimentul de apartenenţă faţă de acestea, le dezvoltă 

identitatea ca cetăţeni. 

Judeţul Suceava, aleasă vatră de istorie şi cultură românească, posedă o mare 

bogăţie şi varietate de cântece, de jocuri, strigături şi costume populare, de datini şi 

obiceiuri străvechi de o rară frumuseţe şi valoare artistică. În toate creaţiile locuitorilor 

Bucovinei se regăseşte cu pregnanţă imaginea meleagurilor în care s-au născut şi au 

trăit, evidentă cu deosebire în iile femeieşti, pe covoare, în pictură şi sculptură, în 

ceramică şi decorarea exterioară a caselor, pe ouăle încondeiate (închistrite) cu ocazia 

Sfintelor Sărbători ale Paştelui. 

Optimismul şi entuziasmul, energia şi perseverenţa, gustul şi dragostea pentru 

bine şi frumos, simţul prieteniei şi ospitalitatea sunt doar câteva dintre atributele 

caracterului ţăranului sucevean, viu ilustrate în creaţiile sale folclorice. Graiul şi portul, 

tânguirea tainică a cântecelor, ritmul şi dinamica dansurilor, frumuseţea şi bogăţia fără 

seamăn a versului popular, arhitectura, arta plastică sau costumul strămoşesc sunt tot 

atâtea nestemate care vorbesc despre însuşi sufletul acestor oameni, conferind totodată 

Sucevei o prezenţă distinctă în cartea de aur a culturii neamului românesc. 

La noi, la români, ca de altfel şi la alte popoare, sărbătorile de iarnă se desfăşoară, 

după datină, în perioada 24 decembrie- 7 ianuarie şi au ca punct central zilele 

Crăciunului, Anul Nou şi Boboteaza. Caracteristica de ansamblu în petrecerea acestor 

sărbători o constituie repertoriul, neasemuit de bogat în datine şi credinţe, în creaţii 

artistice literare, muzical-coregrafice şi dramatice de o rară frumuseţe şi varietate. În 

nicio altă parte a ţării –susţin folcloriştii – repertoriul datinilor şi obiceiurilor din ciclul 

sărbătorilor de iarnă nu cunoaşte o atât de mare bogăţie şi frumuseţe ca în satele din 

Moldova şi Bucovina. 

Colindele de copii, de fete şi de gospodari, cântecele de stea, urările de belşug şi 

sănătate adresate cu pluguşorul, cu sorcova şi cu semănatul, jocurile în travesti –cu 

măşti de animale (capra, cerbul, ursul, căluţul), cortegiul mascaţilor – cu alaiul urâţilor 

şi frumoşilor ( babe şi moşnegi, miri şi mirese, boieri, căldărari, doctori, popi, împăraţi, 

irozi sau crai), cetele de teatru popular cu tematică haiducească (Jienii, Radu, Bujor, 

Gruia lui Novac, Brâncovenii, Pandurii, Ştefan Vodă, Malanca ş.a.) sunt doar câteva 

din manifestările  folclorice însoţite de cântece şi de jocuri cu strigături specifice care 

fac din sărbătorile de iarnă una dintre cele mai originale şi complexe petreceri populare 

româneşti şi, totodată, o sursă de subiecte pentru serbările şcolare ale elevilor. 
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De-a lungul anilor, am organizat diferite spectacole în colaborare cu un artist 

popular local,Vasile Isopescu, participând cu formaţii de dansuri şi grupuri de 

colindători la evenimente cultural-artistice la Teatrul Naţional ( Bucureşti, dec. 2006), 

la postul de televiziune ETNO TV (2006). În anul 2013 am susţinut activităţi de acest 

gen în cadrul parteneriatului cu Complexul Muzeal Etnografic Iaşi (14-15 decembrie) 

şi Palatul Copiilor Iaşi, când am prezentat Banda lui Jianu, dansul ,,Jocul măştilor”, 

,,Jocul Ursului”, ,,Jocul Caprei” şi colinde. 

   Exemple:   Jocul ursului 

Bună seara, gospodari! 

Venim cu ursul din deal, 

Dacă bine şi voiţi 

Ursul nostru să-l primiţi!   

 

Na! Na! Na! Martine, na! 

Nu te da, nu te muia, 

Că pun mâna pe nuia, 

Şi nuiaua-i de răchită, 

Hai, Martine, la pământ, 

Şi ascultă-mă ce-ţi cânt! 

 

Când erai mai mititel 

Erai tare frumuşel, 

Dar de când ai crescut mare, 

Mă dai jos de pe picioare! 

Na! Na! Na! Martine, na! 

Mai întoarce-te aşa! 

Joacă, joacă, Moş Martine, 

Că-ţi dau miere de albine. 

Joacă, joacă tropotit 

Ca ţiganul la prăşit! 

 

Ursul meu din Spania 

L-am adus cu sania! 

Joacă, joacă, urs nebun 

Că de nu-ţi fac pielea scrum! 

Merge roata prăvălită. 

Na! Na! Na! Martine, na! 

Joacă, joacă, nu mai sta! 

Na ! Na! Na!Martine, na! 

A venit la dumneavoastră 

Ca să joace-o ursărească 

Na! Na! Na! Martine, na! 

Nu te da, nu te muia! 
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Joacă, joacă, ursule, 

Că s-or coace murele, 

Mai tare te-i îngrăşa 

Şi prin case vei juca. 

Saltă, saltă tot mai sus, 

Ca şi anul care-i dus! 

Ia apleacă-te în jos, 

Să saluţi gazda frumos! 

Foaie verde de secară, 

Să ieşi,ursule, afară! 

Foaie verde de stejar 

Sănătate, gospodari! 

La anul  şi la mulţi ani!” 

 

Jocul Caprei 

,,Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa! 

Vine capra de la munte 

Cu steluţă dalbă-n frunte  

Şi-are-n coarne ramuri multe  

Şi mai mari şi mai mărunte! 

Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa! 

Pi munţii cu floricele, 

Pasc ciobanii caprele, 

Bine-mi pare c-am ajuns 

Cu cercei şi cu hurmuz! 

Ţa, ţa, ţa, la iarbă verde, 

Unde ursul nu ne vede, 

Ţa, ţa, ţa, pe munte-n sus, 

Cu cercei şi cu hurmuz, 

Cu basma şi cu mărgele, 

Aşa-i place caprei mele! 

 

Sare capra la fereastră 

C-o văzut fată frumoasă. 

Sare capra la perdea 

C-o văzut o babă rea. 

Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa! 

Frumoasă-i căpriţa  mea 

Cu covor şi cu basma, 

Cu cordele şi mărgele 

Bine-i şade caprei mele! 

Cu covor împestriţat  

Cu luceferi înstelat  

Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa! 

La mândruţa, sus, în grindă 

S-a  uitat capra-n oglindă, 
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Să  vadă dacă-i frumoasă 

S-o ducă cerbul acasă. 

 

 

Negustorul:     Hai noroc, noroc, ciobane! 

Ciobanul:     Hai noroc, noroc, cucoane! 

N. :    De vânzare-i capra? 

C.:    Da, de vânzare-i. 

Ia căpriţa ,ia căpriţa  

Că dă lapte cu doniţa 

Face câte doi iezi la fătare 

Uite aici ce pulpă are! 

 

N .:   ( pune mana pe capră, iar capra îl împunge)    

Împunge, bade, ce să fac? 

Asta-i capră ori e ţap? 

C.:Capră e, ori nu vezi bine ? 

Stai să se-nveţe cu tine. 

N.:Ia s-o văd  şi pe cealaltă 

Poate o fi alt soi de capră. 

(pune mana pe capră  şi aceasta îl loveşte cu piciorul) 

Tpui, bătu-te-ar de haram    

Asta zvârle ca un cal! 

Ia-ţi,  măi bade, caprele  

Că nu-ţi dau paralele! 

C.:Of , of, of, caprele mele! 

Iar mă duc acasă cu ele!” 

 

 Valoarea artistică a programelor serbărilor, a materialelor utilizate dezvoltă 

gustul artistic şi îi obişnuieşte pe elevi cu frumosul autentic, ajutându-i să-l diferenţieze 

de ceea ce este vulgar sau inestetic. 

Contactul cu un public numeros, prezent la serbare, trezeşte în copii energia de 

a învinge dificultăţile, de a-şi stăpâni timiditatea, emoţiile, le cultivă spiritul de 

afirmare, de punere în valoare a unor talente şi aptitudini. 
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Tradiţii de iarnă - Jocul Caprei 

                  Barcan Maria 

                            Școala Gimnazială „Alexandru Piru”,                       

                 com.Mărgineni, jud. Bacău 

 

Un obicei străvechi, ce face parte din tradiţiile de iarnă, păstrat încă la români de Anul 

Nou, mai ales la sate şi comune este Jocul Caprei. Capra a fost socotită de români ca animalul 

care alungă spiritele rele şi aduce noroc în noul an. La origine, Jocul “caprei” (omorârea, bocirea, 

înmormântarea, învierea) era un ceremonial grav, un element de cult.  

În cadrul sărbătorilor agrare jocul a devenit un ritual menit să aducă rodnicie anului care 

urmează, spor de animale în turmele păstorilor, succesul recoltelor – invocat şi evocat de boabele 

care se aruncau de gazdă peste cortegiul „caprei”. În zilele noastre, jocul a rămas doar un prilej 

de divertisment, ce îi înveseleşte pe gospodari, le aduce urări bune şi noroc cu prilejul Anului 

Nou. 

Umblatul cu Capra ţine, de regulă, de la Crăciun până la Anul Nou. Măştile care evocă la 

Viflaim personaje biblice sunt înlocuite aici de masca unui singur animal, al cărui nume variază 

de la o regiune la alta: cerb în Hunedoara, capră sau ţurcă în Moldova şi Ardeal, boriţă (de la 

bour) în Transilvania de sud. În Muntenia şi Oltenia, capra este denumită ‘brezaia’. Obiceiul se 

practică mai ales de Anul Nou. 

Capul caprei este confecţionat din lemn  cioplit în forma cea mai apropiată de 

reprezentarea naturală, partea de jos a botului fiind lucrată într-un lemn aparte prins cu un cui, 

astfel încât trăgându-se de sfoara cu care capra de anul noueste prins, botul caprei să poată 

clămpăni. În partea de sus a capului se fixează coarnele (căpriorii), alteori simple imitaţii de 

lemn, capul fiind apoi completat cu urechi, ochi de mărgele, ţinte de alamă, totul pentru a reda 

veridic simbolul pe care îl reprezintă. Capul astfel construit se fixează într-un suport alcătuit 

dintr-un băţ de lungime variabilă în funcţie de înălţimea interpretului. 

 Corpul caprei este format dintr-un lăicer (sau dintr-un sac de rafie), lăsându-se loc liber pentru 

ca interpretul să poată vedea acţiunea pentru a se putea integra jocului. Împodobirea caprei nu 

are îngrădiri, făcându-se în funcţie de fantezia şi personalitatea fiecărui interpret. Lăicerul este 
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împodobit cu fragmente de oglinzi, coarne cu canafi de lână colorată, beteală, clopoţei, hârtie 

creponată colorată tăiată în ṣuviṭe. 

 

Fluieraşii interpretează jocul caprei, iar ciobanul, având în mână o botă, dirijează jocul acestora 

adresându-le strigăturile:  

Ţa, ţa, ţa , căpriţă ţa,/Ţa, ţa, ţa , căpriţa mea!/Ţa căpriţă de la munte,/Cu steluţă albă-n frunte!/Ţa, 

ţa, ţa , căpriţă ţa,/Sai în sus şi nu mai sta!/( capra joacă în ritm vioi). 

Strigăturile la acest joc variază şi în funcţie de interpret. Urmează apoi un dialog între cioban şi 

negustor în legătură cu vinderea unei capre. După jocul caprelor urmează travestiul urs, jucat cu 

dezinvoltură de ursar pe melodii presărate cu numeroase strigături. 
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RITUALURI ŞI CREDINŢE LA SĂRBĂTORILE DE IARNĂ DIN BÂRSANA 

(MARAMUREŞ) 

 

                        Dragomir Garofiţa Mirela - Bibliotecar 

Colegiul Tehnic “C. D. Neniţescu” Baia Mare 

 

 

  

 

Pluguşorul – este un obicei întâlnit de Anul Nou. În Bârsana el s-a  pierdut demult, fiind 

reintrodus de către copii şi practicat numai de către aceştia. Se aseamănă cu Buhaiul. Câţiva copii, 

cu clopote şi cu bărbânţă de care  este leagată o curea de cauciuc ce scârţăie când e întinsă, umblă 

de cu seară şi rostesc pluguşorul la geam. Sunt chemaţi apoi în casă şi cinstiţi. 

Vizitele – sunt un obicei cu o latură superstiţioasă în dimineaţa de AnulNou. Bărbaţii din 

vecinii încep să-şi facă vizite unul altuia, aceasta pentru ca fiecare din ei să aibă prima data  la casă 

un bărbat ca vizitator. Dacă din întâmplare vine o femeie prima data în casă, se spune că este de 

rău augur.  

Ghicitul – este de asemenea un obicei cu character superstiţios, legatde  dorinţa de 

căsătorie şi cunoaşterea viitorului partener. Deoarece se practicănumai de Anul Nou l-am inclus 

ca obicei de peste an. Fetele şi flăcăii pun sub mai multe farfurii pâine, sare, un cercel, cărbune şi 

piper. Întimp ce se aranjează farfuriile, cel ce urmează să ridice una din ele este întors cu spatele 

la farfurii. 

Peţitiu lalegoric – este un obicei  care se practică în noaptea de Sfântul Ioan( 7 Ianuarie). 

Are  o latură umoristico-satirică, pe lângă cea de bun augur. Flăcăii organizaţi într-o mică ceată 

umblă cu o sanie alegorică, fumos împodobită, pe care au  pus un flăcău. Acesta este peţitorul, tras 

de ceilalţi flăcăi şi purtat pe la casele cu fete. Intraţi cu el în curte, flăcăii strigă numele gazdei 

cerând fetele în căsătorie:  

( Cutare) Am zinit să ne dai 

Că am ştiut că ai 

Fată de patruzăci de ani. 
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De obicei se spune despre fată că este bătrână, strigându-se un număr exagerat de ani, căci 

în felul acesta, tatăl ei s-ar speria şi ar mărita-o mai iute. La casele unde sunt  fete bătrâne, vârsta 

lor apropiindu-se de cea strigată, acestea se supără şi adesea peţitorii sunt scoşi cu ciomegele. 

Totuşi fiind un obicei, chiarunele fete  bătrâne se amuză şi de haz, de necaz,  îi cheamă în casă, 

unde peţitorii sunt cinstiţi. 

Scăldatul de Bobotează – este un obicei care nu se mai păstrează. Fete şi flăcăii merg de 

cu seară şi fac copcă în gheaţă, unde nu e apă adâncă, la miezul nopţii de Bobotează, se duc şi 

oricât ar fi de mare ger, îşi scufundă o data corpul, până peste cap, în apă. Apoi ies şi merg acasă. 

Se zice că în această noapte, apa fi prefăcută în vin şi n-ar fi atît de rece ca în mod obişnuit. Cei ce 

se scufundă se curăţă de boli sau farmece şi le previn pe cele viitoare.  

Vergetul – începea a doua zi de Crăciun. Ţinea câte 3 zile. Fetele nu porneau singure de-

acasă. Mergeau cu feciorii.Vergetl să mai făcea şi la Anul Nou. Se zice Jocu Verjălului. 

În data 26 decembrie, în a doua zi de Crăciun, într-o atmosferă de sărbătoare, cu o 

numeroasă şi entuziastă participare, peste 500 de vîrstnici, tineri, artişti consacraţi, mulţi copii, 

cadre, s-a desfăşurat un eveniment unic în zonă prin modul lui de derulare – „Verjelul tinerilor şi 

pretendenţilor la căsătorie”. Este un obicei ancestral, străbun, de pe vremea dacilor, care, spre lauda 

lăpuşenilor – se mai păstrează viu şi nealterat, aşa cum ni l-au lăsat moşii şi strămoşii noştri, în 

mai multe centre culturale din Ţara Lăpuşului, mai pregnant în comunele Cupşeni cu satele 

aparţinătoare Libotin, Ungureni şi Costeni, la Groşii Ţibleşului, Lăpuş şi-n Suciul de Jos, comuna 

Suciu de Sus.  

  Jocul în coloană cîte doi  

 

http://www.graiul.ro/wp-content/uploads/2015/12/Aspect-de-la-jocul-in-coloana-de-cite-doi.jpg
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Taraful, prezenţă vie la Verjel  

 

Apoi, sute de participanţi au purtat la “Verjel” costume populare tradiţionale, s-a jucat ca 

“la şură”. La un moment dat s-a format o coloană de jucăuşi, cîte doi, în total 47 de perechi care, 

dansînd, au ocupat tot spaţiul căminului cultural. Obiceiul “Verjelul” are mai multe etape. Feciorii 

chipeşi care au o oarecare prestanţă în localitate şi-au ales „birăul”, adică conducătorul grupului 

de iniţiativă. Acesta, la rîndu-i, alege locul unde se desfăşoară ceremonia şi invită la Verjel pe toate 

fetele de măritat din sat. Ca elemente de recuzită se întrebuinţează: verjele de la războiul de ţesut, 

„o postavă” (covată din lemn), două taljere (blide de lut, farfurii) şi un lipideu (cearceaf din 

cînepă). Toţi participanţii la ceremonial aduc cîte două inele cu semne distinctive pentru fiecare 

pereche. Fetele şi tinerele proaspăt măritate aduc mîncare tradiţională: sarmale cu carne şi păsat, 

cîrnaţi afumaţi, plăcinte cu brînză de oi, colaci şi colăcei, pîine coaptă pe vatră în cuptor, prăjituri, 

pancove (gogoşi) etc. Feciorii şi tinerii însurăţei aduc horincă „verde”, deci neîndulcită, horincă 

îndulcită cu zahăr ars cu cleaştă şi chimin, vin, bere etc. Tot ei angajează ceteraşii, un taraf. 

Desfăşurarea obiceiului, „pus pe roate” de tineri şi birău, cuprinde o petrecere generală cu jocuri 

şi cîntece populare ca la şură, strigături, se spun anecdote etc. Spectacolul propriu-zis şi 

spectaculozitatea constau în alegerea perechilor. Birăul, acoperit cu lipideul, pune inelele în taljere, 

sub postavă, le amestecă cu verjelele, în timp ce se cîntă, la alegere, un cîntec specific şi legat de 

ceremonial. Birăul scoate apoi inelele din taljere, fără să le aleagă, pe rînd, unul de la băieţi şi unul 

de la fete, formînd astfel perechi. Perechile vor petrece împreună în toate zilele de Verjel. Se 

întîmplă ca mai multe perechi să se căsătorească, să facă nunţi împărăteşti în perioada cîjlegilor 

(în afara postului. Pe o scenă împodobită şi ea tradiţional, adică un brad de Crăciun “gătit” 

tradiţional cu mere şi nuci în staniol, panglici multicolore, pe fundal un steag de nuntă şi un macău 

care se foloseşte la chematul la nuntă etc 

http://www.graiul.ro/wp-content/uploads/2015/12/Taraful-prezenta-vie-la-Verjel.jpg
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Moşii de Anul Nou- În noaptea de Anul Nou făceau moşi. Se îmbrăcau cu câte un căpiţ de 

fân şi se duceau la case unde erau fete şi ziceau să-i sloboadă  la fată. Apoi era îmbrăcat cu fân, 

era căte-un  căpiţ de fîn pe el. Făcea nişte fârcituri de fân şi tot era îmbrăca în fân. Trebuia să 

meargă fata  după el afară să-l aducă în casă.  Fiecare flăcău mergea la fata de care-i plăcea. Apoi 

fata îlducea pe Moş în şură şi îl dezbrăca  de  fân şi îl aducea înapoi în casă. La Bobotează pun 

babe unde nu-s însuraţii.  

Spartul bradului – Cu o săptămână înainte de Crăciun,  feciorii holtei din sat se alchezeu 

cu câte o fată fecioară să-i aducă acesteia un  brad pentru împodobit în seara de Craciun. Cu 2 sau 

3 seri înainte de Crăciun, feciorii se adunau cite 4-5 şi se duceau în pădure unde tăiau câte un 

brăduţ, cam atât de înaltcâtsăajungă de pe masa până la grindă., pe care îl ducea noaptea târziu în 

faţa uşii  la fată în mare taină. Nu trebuia să se ştie cine a pus bradul.  

În sara de Crăciun, când feciorii umblau cu colinda, când intrau în casă, feciorul care a dus 

bradul la fată, ori se aşeza lângă brad ori se uita la  fată,  şi aşa se afla cine a adus a adus bradul. 

De la Crăciun la Anul Nou  tot satul ştia care fecior cărei fete i-a adus bradul şi acela îşi aduna 

prietenii cu care mergea în seara de Anul Nou la fată acasă să-i spargă bradul. Şi colindau seara pe 

la ora zece la fereastra casei şi ea îi poftea în casă. Feciorul care a adus bradul, lua bradul şi urmat 

de ceilalţi feciori, ieşeau din casă urându-i gazdei An Nou fericit! . Fata îi conducea pe prispa 

casei . Bradul era împluntat în gardul din spre uliţă iar feciorii porneau care încotro, tăt  horind 

către casele lor.  
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Trainingul abilităților sociale 

Profesor învăţământ primar Jula Ioana-Adina 

Şcoala Gimnazială “Oltea Doamna”, Oradea 

 

Trainingul abilităților sociale este tot mai utilizat ca metodă în munca cu copiii şi 

adolescenţi. Învățarea elevilor de a utilliza competenţe sociale este o metodă directă prin care  se  

influenţează modul în care tânărul va interacționa probabil cu ceilalţi în viitor. Scopul este să îi 

înveţe pe oameni competenţele necesare pentru a susţine interacţiunile sociale care vor conduce la 

rezultate pozitive. Strategia de formare de abilităţi sociale este simplă: identificarea competenţelor 

necesare şi selectarea unei metode de a preda aceste aptitudini (LeCroy, 2002, apud LeCroy, 2008 

).  

Aptitudinile pot fi învăţate prin jocuri de rol, modele de observare, revizuirea unor casete 

video, citind poveşti pentru acest model de competenţe sau jocuri care să sublinieze aptitudini 

sociale. 

Se recomandă ca și metodă de a dobândi competențele sociale practicarea acestora în grup. 

Hinshaw (2005, apud  LeCroy, 2008) insistă pe faptul că tratamentul în grup este modul preferat 

pentru copiii hiperactivi, problemă cu care se confruntă tot mai multe cadre didactice. 

Trainingul în grup este deosebit de eficient din cauza următoarele: 

• Participanţii beneficiază de posibilitatea de a interacţiona cu ceilalţi. Aceasta 

înseamnă că există interacţiuni care nu ar putea interveni în formarea individuală. 

•  Grupul oferă feedback-ul cel mai bun indivizilor. Aceasta include atât feedback 

pozitiv si încurajare despre practicarea aptitudinilor, cât şi feedback-ul  negativ cu 

privire la modul de a face competenţele să pară mai realiste sau acceptabile pentru 

alţii.  

• Grupul furnizează o motivaţie mai mare pentru copii de a învăța abilităţi. Tinerii 

preferă să interacţioneze unii cu alţii în timp ce învaţă abilităţile sociale, fiind mult 

mai motivant. 



 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

137 
 

• Având un grup de oameni cu care să se exerseze, învăţarea este mai bună.Acest 

lucru se datorează faptului că participanţii pot practica abilităţi cu diferite persoane  

şi învaţă să răspundă la calităţile unice ale persoanelor fizice. 

Există în mod clar motive bune pentru a învăţa aptitudinile sociale în grup, cu toate acestea, 

formarea aptitudinilor sociale este un model valabil și pentru a lucra cu persoane  individual.  

Specialiștii au constatat că formarea aptitudinilor sociale constituie o metodă potrivită 

pentru a ajuta mulţi tineri diferiţi cu probleme diferite.  

În timpul adolescenţei sunt necesare multe abilităţi pentru toţi tinerii, nu doar pentru aceea 

care au probleme. Mulţi practicieni au folosit trainingul abilităţilor sociale ca și programe de 

instruire pentru prevenire, precum şi ca și tratament. Pentru prevenție, tuturor tinerilor sau copiilor 

le poate fi oferit un program generic de aptitudini sociale sau de formare a tinerilor, identificaţi ca 

reprezentând un potențial risc.  

Prin trainingul abilităților sociale tinerii dobândesc mai mult control asupra vieţii lor. Este 

o metodă care le îmbunătăţeşte, ceea ce numim locus of control. Dându-și seama că pot ieși singuri 

din anumite situații și că pot avea un efect asupra vieții lor, crește stima de sine. De multe ori tinerii 

se descurajează, deoarece ei cred că nu pot fi eficienți în mediul lor. Formarea aptitudinilor sociale 

poate ajuta la schimbare, putând fi administrate în diferite medii.  

Copiii cu ADHD au deseori probleme interpersonale şi se lovesc de respingere din partea 

colegilor, toate cauzate de comportamente agresive, impulsivitate, timiditate, izolare socială. 

Aceste training-uri permit copiilor să se implice mai mult în situaţiile problemă împreună cu un 

grup de colegi, învaţând cum să se comporte pentru a fi acceptaţi de colegii lor (David și Dobrean, 

2006). 

Abilităţile sociale sunt critice pentru copiii care se confruntă cu dificultăţi interpersonale, 

izolarea, excluderea şi respingerea (Erdlen și  Rickrode, 2007, apud Friedberg, McClure și Garcia, 

2009). Training-ul abilităților sociale este utilizat pentru a aborda o gamă largă de  probleme, 

inclusiv tulburări de comportament perturbator, anxietate, depresie sau tulburări de dezvoltare. 

Deşi copiii cu aceste tulburări pot prezenta  comportamente foarte diferite, deficitele lor în 

abilităţile sociale pot fi clasificate în general în zonele de achiziţie, de performanţă sau fluență 

(Erdlen și Rickrode, 2007, apud Friedberg, McClure și Garcia, 2009).  
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Specialiştii trebuie să identifice zona sau zonele care au nevoie de intervenţie şi să 

construiască abilităţile necesare. Beidel şi Turner (2006, apud Friedberg, McClure și Garcia, 2009) 

subliniază importanţa construirii abilităților prin instruire, modelare, repetiții de comportament și 

feedback. 

Jocurile de rol sunt un mod excelent pentru copiii cu multe probleme legate de practicarea  

abilitățile sociale. Copiii  și adolescenții pot să se distreze practicând răspunsuri și competențe prin 

jocurile de rol. Pentru unii însă poate fi plictisitor și de aceea trebuie să se țină cont de 

particularitățile de vârstă, cât și de nivelul de dezvoltare a abilităților sociale ale copilului sau 

adolescentului supus acestei metode. Prin urmare, intervenţiile în ceea ce priveşte formarea unor 

deprinderi sau abilităţi sociale vor creşte  posibilitatea ca adolescenţii, respectiv tinerii să 

interacţioneze armonios si proactiv. 
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Tradiţii şi obiceiuri de iarnă 

Prof. Gr I Durbacă Gabriela Valentina 

Şcoala Gimnazială „Mihu Dragomir” Brăila 

Tezaur strămoşesc al înţelepciunii populare, izvorâte din existenţa strămoşilor trăitori în 

credinţă şi respect pentru valorile naţionale, tradiţiile şi obiceiurile româneşti definesc sufletul 

neamului nostru. 

Importanţa acestora pentru identitatea noastră ca popor este una definitorie. Păstrarea 

acestora şi dăruirea copiilor pentru a le purta în inimi este un act care trebuie inscripţionat tuturor 

dascălilor acestei ţări. 

Lumea satului, văzută între tradiţional şi modern conservă încă în multe zone folclorice 

tradiţiile şi obiceiurile. 

Dintre toate datinile şi obiceiurile, cele de iarnă au un loc magic, din luna decembrie, 

numită popular Undrea, un timp sacru începând cu Sfântul Andrei- "Andreiu' cap de iarnă" cum îi 

spun bucovinenii, permite interferenţa planurilor malefice cu cele benefice, lucrurile importante 

din existenţa oamenilor putând fi întoarse de la matca lor firească, Sfântul Nicolae - rolul de 

ocrotitor al familiei cu care a fost învestit de religia ortodoxă îi dă dreptul să intervină în acest fel 

in educaţia copiilor, Crăciunul, naşterea lui Iisus şi până în ianuarie la Bobotează şi sfântul Ion. 

Vasile Băncilă considera sărbătoarea o taină, o acceptare a miracolului când sacrul se întinde 

asupra oamenilor şi locurilor, lumescul împletindu-se cu sacrul. Reactualizare a sacrului, a 

timpului mitic, colindul, pluguşorul, sorcova, buhaiul, semănatul sunt manifestări ale unor 

obiceiuri agrare prin care se urează viaţă fericită şi prosperitate gazdelor, acestea răsplătindu-şi 

urătorii cu mere, nuci, colaci-simbol al soarelui, dulciuri. În Maramureș, la colindat merg și adulții, 

nu numai copiii. Ei sunt primiți de gazde și cinstiți cu cozonac, sărmăluțe, preparate din carne de 

porc, colaci și vin. De asemenea se joacă vasilica, jocuri de măşti precum cerbul, breaza, ţurca. 

Colindele au o mulţime de variante şi versiuni, specifice diferitelor regiuni de unde provin. 

Important este portul popular în care sunt îmbrăcaţi colindătorii şi faptul că rolul colindelor este 

de a fi cântate în grup, energia colectivităţii intrând mult mai profund în mentalul colectiv, mesajul 

fiind mult mai puternic. În ce priveşte portul popular, acesta îmbracă atât trupul, cât şi spiritul, 

trezind vitalitatea specifică poporului nostru. Obiceiul colindatului pregăteşte sufletul 

colindătorilor, dar şi al ascultătorilor de înoirea sufletească pe care o aduce naşterea mântuitorului.  

De asemenea, în ziua de Ajun, cei care voiau să afle cum vor sta cu sănătatea în anul care 

urmează tăiau pe jumătate un măr. Dacă fructul avea viermi la interior, credința era că omul va fi 

urmărit de boală. Un măr putred însă anunța moartea. 
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O altă tradiție specifică Munteniei, Olteniei și Banatului este ca gospodinele să prepare un 

aluat folosit pentru a alunga deochiul animalelor din gospodărie. Astfel, animalele vor fi sănătoase 

tot anul și vor da mai mult lapte. 

 În zona Maramureşului sunt specifice: „Jocul Moşilor” - copiii şi tinerii purtând o mască 

din blană de cornute ies cu bicele pe uliţele satului şi îi „croiesc” cu biciul „moşilor” pentru a-i 

speria şi pentru a le ura un an mai bun, „Viflaimul” – o piesă de teatru popular în care este recreat 

momentul apariţiei magilor şi al păstorilor ce prevestesc naşterea lui Iisus,  „butea feciorilor”- 

băieţii adunaţi în ceată organizată după reguli complicate în care fiecare membru are un rol: ghirău, 

ajutor de ghirău, jude, pârgău mare, pârgău mic, „Împăratul Romei”.  

În Dobrogea cetele de băieţi au şi oleleul şi moşoii, colindătorii cu măşti colorate. În satele 

din Oltenia, în Ajunul Crăciunului se practică „scormonitul în foc”. Toţi membrii familiei se adună 

în jurul focului şi, pe rând, dau cu o nuia făcând urări lui Ajun. 

Iarna, satul românesc devine un colţ desprins din Rai, „un picior de plai, pe-o gură de rai”. 

Oamenii se odihnesc de cât au trudit din primăvară până în toamnă, sărbătoresc prosperitatea şi 

cinstesc darurile date de Dumnezeu familiilor lor, în timp ce grâul germinează sub pământ pentru 

a genera un alt ciclu de belşug. Când se deschid cerurile pe 31 decembrie la îngroparea anului 

vechi, dorinţele oamenilor se ridică spre Dumnezeu. În gândirea populară, ultima zi a anului 

reprezintă data morţii, dar şi a renaşterii ordinii cosmice. 

Când se apropie miezul nopţii către noul an, ţăranii obişnuiesc să prevadă cum va fi vremea 

in anul ce vine. Se folosesc de foile unei cepe mari pe care le desprind şi le aşează în ordine, 

numindu-le după lunile anului. În fiecare din ele pun puţină sare. A doua zi, de Sfântul Vasile, cel 

ce dezleagă vrăjile şi făcăturile, ei vor verifica cât  lichid a lăsat sarea topită în fiecare foaie. Aşa 

vor şti, pentru că în mod misterios cantităţile sunt diferite, dacă vor avea secetă sau ploaie si in ce 

lună anume. 
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TRADIȚII DE CRĂCIUN DIN VALEA MOLDOVEI 

Prof. Sandu Mihaela 

     Tradițiile Crăciunului se pierd în negura vremurilor. Tihna de zi cu zi a țăranilor de altă dată 

pare să se fi pierdut. Suntem din ce în ce mai preocupați de cumpărături, rețete și oferte și uităm 

semnificația sărbătorilor. 

    Pe vremuri, cu câteva zile înainte de Crăciun se împodobea bradul natural cu ornamente de 

culoare roșie sau verde, cu lumânări și covrigi. Obiceiul bradului de Crăciun  se pare ar fi apărut 

demult, iar legenda spune că un sfânt a ordonat tăierea stejarilor, venerați de păgâni. În cădere, 

aceștia au distrus toți copacii din preajmă, mai puțin bradul, cel care a devenit astfel un simbol al 

acestei sărbători și este împodobit în seara de Ajun. 

    În România, există mai multe tradiții și obiceiuri de Crăciun, transmise din generație în 

generație. În satele din Moldova, în Ajunul Crăciunului, gospodarii se trezesc cu noaptea în cap, 

aprind focul în sobă și ațâță jarul cu ajutorul unui vreasc. Dacă nu se sacrifica porcul de Ignat, 

atunci a treia zi de Crăciun oamenii se îndeletniceau cu acest obicei. Copiii ,,călăreau’’ anumalul 

sacrificat pentru frăgezire și pentru implicarea celor mici în activitățile celor mici. 

      Una dintre cele mai îndrăgite tradiții de Crăciun este colindatul. În prima zi de Crăciun, 

colindătorii merg din casă în casă cu steaua în mână și le vestesc oamenilor nașterea lui Iisus prin 

cântece și poezii. Se spune că acela care nu le deschide poarta colindătorilor va avea parte de un 

an neroditor și de ghinioane în casă, cauzate de avariția de care a dat dovadă. Copiii sunt primiți 

de gazde și cinstiți cu cozonac, sărmăluțe, preparate din carne de porc, colaci și vin. 

    Sărbătorile de Crăciun aveau loc încă din timpul Imperiului Roman. Saturnaliile  a fost o 

sărbătoare importantă la romani organizată în cinstea zeului Saturn,numit de greci Zeus, după 

terminarea recoltei. Sărbătoarea începea din ziua de 17 și se termină cu ziua de 23 decembrie, zi 

care coincide cu solstițiul de iarnă. Pentru vechile civilizații, aceasta era ziua nașterii zeilor, când 

zilele începeau să se lungească, iar omul era binecuvântat prin renașterea naturii asemeni păsării 

Phoenix care renaște din propria cenușă. În calendarele lor, ziua de 25 decembrie era indicată 

drept ziua nașterii Soarelui, ajuns în imperiul roman prin pătrunderea Mithraismului oriental, iar 

biserica creștină a adoptat această dată drept zi de naștere a lui Iisus Hristos spre a îmbina cultura 

precreștină cu cea creștină și spre a-i converti pe oameni noua religie. Prima zi de Saturnalii la 

Roma începea la mijlocul lunii decembrie și continua până pe 1 ianuarie. În mijlocul lui 

decembrie, pe data de 25 decembrie romanii au calculat că Soarele este la refluxul său cel mai 

scăzut. Existau tradiții la care puteam participa până și sclavii, care timp de o săptămână putea 

beneficiau de anumite libertăți, putând sta chiar la masă cu stăpânii. 

     Un alt obicei popular moldovenesc este atârnarea unei crenguțe de vâsc în case. Vâscul apare 

în mai multe culturi, iar originea sa nu este cunoscută. De exemplu, poparele scandinave credeau 

că vâscul o reprezintă pe zeița dragostei, Friga, și că acele cupluri care se sărută sub vâsc vor fi 

împreună toată viața. În tradiția  ortodoxă, se spune că acela care pune vâsc în casă va avea un an 

îmbelșugat, fericire și pace în familie. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Roman_(cet%C4%83%C8%9Bean)
https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_zei_romani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Saturn_(zeu)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Solsti%C8%9Biu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calendar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sol_(mitologie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_roman
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mithra
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iisus_Hristos
https://ro.wikipedia.org/wiki/1_ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/25_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Soarele
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    De asemenea, în ziua de Ajun, cei care voiau să afle cum vor sta cu sănătatea în anul care 

urmează tăiau pe jumătate un măr. Dacă fructul avea viermi la interior, credința era că omul va fi 

urmărit de boală. Un măr putred însă anunța moartea. Vinerea neagră oamenii țineau post negru, 

cu alte cuvinte, nu consumau decât apă. 

      Gospodinele știu că toată casa trebuie curățată lună înainte de Ajun, când nu mai au voie să  

măture, pentru că o veche credință spune că așa se alungă norocul din casă. Iar creștinii nu au 

voie să bea rachiu în Ajunul Crăciunului. Femeile împleteau porumbei din aluat cu ochi făcuți 

din boabe de piper. Astfel, animalele aveau să fie sănătoase tot anul și vor da mai mult lapte. 

   La țară, bradul se împodobeşte chiar în ziua de Crăciun sau în ajun. Pomul de Crăciun va 

rămâne împodobit până după Bobotează. Vătafii, adică tinerii care au făcut şi armata, şi penaşii, 

feciorii care urmează să se însoare, sunt cei care aduc în centrul comunei bradul. O altă tradiție 

importantă este chiar masa de Crăciun, așezată ăn apropierea bradului. În data de 25 decembrie 

ia sfârșit postul Crăciunului, care durează aproximativ șase săptămâni, dar este cel mai ușor post 

având multe dezlegări la pește. În această zi, oamenii se pot desfăta cu bucatele tradiționale de 

Crăciun: ciorbă de afumătură, tobă, cîrnați, sarmale, colaci, cozonaci, caltaboși,  pită, prăjituri, 

faguri, cornulețe salate, murături, lebăr, sângerete sau friptură.  

   Cozonacul era pregătit cu măiestrie de femeile mai bătrâne și cu experiență în arta culinară și 

oferit colindătorilor înfrigurați, purtători de lumină și bucurie din casă în casă. 
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Tradiții și obiceiuri oltenești în perioada sărbătorilor de iarnă 

 
Prof. înv. primar Marcu-Dițoiu Vileta 

Școala Gimnazială Tălpaș 

                                                                                                               Localitatea Tălpaș, Județul Dolj 

 

Sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar odată cu ele sunt reînviate tradițiile și obiceiurile 

din moși-strămoși. În zona noastră entografică există tradiții și obiceiuri inedite, care încă se 

mai păstrează în mediul rural. 

Luna decembrie și începutul lui ianuarie reprezintă pentru fiecare locuitor al regiunii Olteniei 

momente de trăire din plin a marcării finalului și începutului de an. Bucuriile sunt aduse fie  

de darurile lui Moş Nicolae, așezate în “ghetuţele curate” ale copiilor, fie de primirea colindătorilor 

de Crăciun, Anul Nou și Bobotează. 

  Probabil că nimic altceva nu poate defini mai bine spiritul unui popor decât străvechile sale 

tradiţii și obiceiuri. Călătorul vestic va fi surprins să descopere în România un loc plin de legende, 

mituri și tradiţii păstrate de-a lungul secolelor. 

Definită dinăuntrul ei, subiectiv, mitologia este o încercare globală de cunoaştere absolută 

a universului, deci o filosofie incluzând demersul mistic şi o ştiinţă generală excluzând 

experimentul, şi care se constituie în orice cultură primitivă, operând cu mijloace magice şi 

manifestându-se prin adaptarea concretă epică a abstracţiilor şi a fenomenelor superioare la situaţia 

psihosocială dată, ca şi prin explicarea simbolică a acestora.  

Iată câteva din  frumuseţea tradiţiilor românești ce se ţin la sărbatorile calendaristice sau la 

momentele importante din viaţa românilor care au rolul de-a ne  îmbia cu farmecul lor.  

 Sfântul Nicolae 

           Decembrie vine apoi cu sărbatoarea, atât de aşteptată de copii, a Sfântului Nicolae. Câţi 

dintre noi nu au aşteptat cu înfrigurare dimineaţa de 6 decembrie pentru a se uita dacă Moşu' a 

lăsat ceva în ghetele pregătite de cu seară? Acest obicei al darurilor aduse de Moş Nicolae, s-a 

împămâtenit mai mult la oraş. Este posibil să fie un împrumut din ţările catolice, unde Moş 

Crăciun este cel care pune daruri în ghete sau ciorapi anume pregătiți. Copiilor din Oltenia li se 

poate întâmpla ca Moş Nicolae să aducă și câte o vărguţă (pentru cei obraznici). Rolul de 

ocrotitor al familiei cu care a fost învestit de religia ortodoxă Sfântul Nicolae îi dă dreptul să 

intervină în acest fel în educaţia copiilor. Povestea lui Moş Crăciun începe cu un bătrân numit 
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Sfântul Nicolae, episcopul din Myra. Se spune că el posedă puteri magice şi a murit în 340 a.H. 

şi a fost îngropat în Myra.Târziu, în secolul XI, soldaţii religioşi din Italia au luat rămăşiţele 

sfântului cu ei înapoi în Italia. Ei au construit o biserică în memoria lui. Curând, pelerinii creştini 

din toată lumea au venit să viziteze Biserica Sfântului Nicolae. Ei au luat legenda lui Moş 

Nicolae în locurile lor natale. Legenda s-a răspândit în toată lumea şi a luat caracteristicile 

fiecărei ţari. 

            Sacrificarea porcului  

           Obiceiul sacrificarii porcului de Ignat, pe 20 decembrie, încă se mai practică prin satele 

noastre oltwnești, pe acolo unde gospodarii cresc porci în propriile curți, pentru ca la sărbatorile 

de iarnă să aibă carne proaspată din care să-și prepare tradiționalele mâncăruri românești: toba, 

racitura, cârnați. 

           După tranșarea și sortarea cărnii, gazda pregătește, afară, aproape de locul sacrificiului, o 

masă mare, pentru toți oamenii care au ajutat la tăierea porcului. Felul de mâncare, tradițional 

numit "pomana porcului", este obținut prin prăjirea, într-un ceaun mare, de tuci, a bucăților de 

carne tăiate din toate părțile porcului sacrificat: bucăți de mușchi, ficat, slănină, coastă, falcă. 

Se vestește Nașterea Domnului 

           Înainte de Crăciun, preotul umblă cu icoana din casă în casă, pentru a vesti Nașterea 

Domnului. Aceasta este o practică extrem de veche, de fapt, o vizită pe care preotul o face 

credincioșilor săi. Preotul poartă cu el o icoană care înfățișază scena nașterii Mântuitorului și, în 

fiecare casă cântă troparul sărbătorii, dând icoana credincioșilor ca să fie sărutată. 

Împodobirea bradului 

        Tradiția împodobirii bradului și a casei cu crenguțe de brad este un obicei relativ nou, 

preluat pe la jumatatea secolului al XIX-lea de la țările germanice. Prin forma sa triunghiulară, 

bradul simbolizeaza Sfânta Treime, iar podoabele cu care bradul este împodobit semnifică 

bogația și cunoașterea, ca și pomul sacru din Grădina Edenului. 

          În zilele noastre, împodobirea bradului de Crăciun a devenit una dintre cele mai iubite 

datini, atât în mediul rural, cât și urban, odată cu așteptarea în seara de Ajun a lui Moș Crăciun. 

         Copiii știu că Moș Crăciun aduce cadouri mai multe celor care au fost foarte cuminți. 

Acesta este și astăzi un argument foarte serios și este o motivație puternică pentru copii, care se 

străduiesc să devină mai cuminți, mai harnici și mai ascultători pentru ca anul viitor să primească 

mai multe daruri. 
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Nașterea Domnului Iisus Hristos este sărbătorită în zilele de 25, 26 și 27 decembrie, iar 

seara de 24 decembrie este cunoscută și sub denumirea de Ajunul Crăciunului. Sărbătoarea 

Crăciunului datează încă din secolul al IV-lea. 

Colindatul se face în Ajunul Crăciunului, seara. În general, cetele sunt formate din copii de 

la 6 până la 15 ani. Aceştia nu au urări lungi şi, de obicei, colindă „cu Steaua” sau cu „Moş Ajunul”. 

De la gazde primesc bani şi colindeţi: covrigi, colăcei, mere, nuci. În dimineaţa de Crăciun, umblă 

cu colindatul copiii mai mici. 

Steaua este o datină străveche, ce se practică încă din Ajunul Craciunului şi până la ivirea 

zorilor.  

Obiceiuri de Anul Nou în Oltenia 

           În Ajunul Anului Nou, se strâng cete de copii care merg cu Pluguşorul. Urare tradiţională 

la români în preajma Anului Nou, pluguşorul a păstrat scenariul ritualic al unei invocări magice 

cu substrat agrar. El e întotdeauna însoţit de strigături, pocnete de bici şi sunete de clopoţei, dar 

plugul adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu timpul de un plug miniatural, mai uşor de purtat, 

sau de buhaiul care imită mugetul boilor.  

Ei urează un An Nou cu belşug în case: ”Iarna grea, omătul mare/ Semne bune anul are,/ 

Semne bune de belşug/ Pentru brazda de sub plug”. În Pluguşor, aratul înseamnă răspândirea 

Cuvântului lui Hristos. Ceata,formată numai din băieţi, are în dotare clopote, bici, buhai. O 

secvenţă aparte în desfăşurarea Pluguşorului o reprezintă însămânţarea, simbol al parabolei 

Semănătorului. 

 Un alt obicei înrădăcinat în Oltenia, la 1 ianuarie, este primirea nepoţilor la moaşă şi datul 

la grindă. Moaşa pune bani într-un colac sau covrig împletit, apoi, cu covrigul pe cap, ridică de 

trei ori pruncul spre răsărit, cu urări de sănătate şi belşug. 

Capra 

Acest obicei ţine, de regulă, de la Crăciun până la Anul Nou. Măştile care evocă la Vicleim 

personaje biblice sunt înlocuite aici de masca unui singur animal, al cărui nume variază de la o 

regiune la alta. În Oltenia, capra e denumită „brezaia“ (din cauza înfăţişării pestriţe a măştii) şi 

obiceiul se practică mai ales de Anul Nou. 

Capra se alcătuieşte dintr-un lemn scurt, cioplit în formă de cap de capră, care se înveleşte 

cu hârtie roşie. Peste această hârtie se pune o altă hârtie neagră, mărunt tăiată şi încreţită în forma 

părului. În loc de aceasta se poate lipi şi o piele subţire cu păr pe ea. În dreptul ochilor se fac în 
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lemn doua scobituri unde se pun două boabe de fasole mari, albe, cu pete negre, peste care se 

lipeşte hârtia neagră cu încreţituri sau pielea cu păr. În loc de urechi, capra are două găvane de 

lingură. Pe ceafă are patru corniţe, frumos împodobite cu hârtie colorată, pe care se află înşirate 

şiraguri de mărgele. În dosul coarnelor se află o oglindă care răsfrânge foarte mândru lumina de 

pe la casele unde intră capra noaptea. În cele două fălci de sus ale capului, se pune falca de jos, 

care se mişcă în jurul unui cui care nu se vede. Aceasta falcă este îmbrăcată la fel ca şi capul. Sub 

ceafă este o gaură în care se pune un băţ lung de un cot, de care se ţine capra. De partea de dinaintea 

fălcii de jos se află atârnat un clopoţel, iar de partea de dinapoi se află legată o sârmă. Dacă această 

sârma se lasă slobodă, partea de dinaintea fălcii de jos atârnă şi astfel gura caprei se deschide. Dacă 

s-ar trage scurt de sârmă, gura caprei s-ar închide printr-o clămpăneală seacă, de lemn. Fireşte 

clopoţelul sună. Atât băţul, cât şi sârma sunt acoperite cu un sac de formă tronconică, de pânză 

groasă de sac, care, pentru a sta umflată și a acoperi astfel pe cel ce va ţine capra de băţ, va 

clămpăni-o şi va juca-o, are legate pe dinăuntru nişte cercuri de sârmă sau de lemn. 

Masca este însoţită de o ceată zgomotoasă, cu nelipsiţii lăutari ce acompaniază dansul 

caprei. Capra saltă şi se smuceşte, se roteşte şi se apleacă, clămpănind ritmic din fălcile de lemn. 

Un spectacol autentic trezeşte în asistenţă fiori de spaimă. Mult atenuat în forma sa citadină 

actuală, spectacolul se remarcă mai ales prin originalitatea costumului şi a coregrafiei. 

 Îngropatul Anului  

 Este un ceremonial de înnoire simbolică a timpului, practicat în noaptea dintre ani – în fapt 

denumirea care a precedat actualul Revelion. Corespunzător divinităţii, şi credinţei că timpul se 

naşte anual, întinereşte, se maturizează, îmbătrâneşte şi moare, pentru a renaşte după încă 365 de 

zile, prin obiceiuri şi credinţe care exprimă teama, dezordinea şi haosul, iar după miezul nopţii de 

Revelion optimismul, veselia, ordinea şi echilibrul, oamenii acordă diverse semnificaţii unor 

fenomene naturale care evoluează distinct de voinţa fiecăruia. 

Sorcova 

În prima zi a Noului An se merge cu sorcova, un obicei cu care se ocupă exclusiv copiii, 

primii aducători ai binelui și belșugului, care colindă casele cu crenguțe de pomi fructiferi (măr, 

prun, cireș etc.), împodobite cu hârtie colorată și flori artificiale, lovind ritual persoanele colindate, 

fapt pentru care primesc daruri: covrigi, nuci, mere și bani. 

Aparţinând obiceiurilor de Anul Nou, umblatul cu sorcova e mai cu seamă bucuria copiilor. 

Aceştia poartă o crenguţă înmugurită de copac sau o sorcovă confecţionată dintr-un băţ în jurul 
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căruia s-au împletit flori de hârtie colorată. Numele de sorcovă vine de la cuvântul bulgar surov 

(verde fraged), aluzie la ramura abia îmbobocită, ruptă odinioară dintr-un arbore. Înclinată de mai 

multe ori în direcţia unei anumite persoane, sorcova joacă întrucâtva rolul unei baghete magice, 

înzestrate cu capacitatea de a transmite vigoare şi tinereţe celui vizat. Textul urării, care aminteşte 

de o vrajă, nu face decât să întărească efectul mişcării sorcovei. 
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JOCUL DIDACTIC  MATEMATIC  

Prof.Iordache Ana Maria Carmen 

 Lic. Tehn. Virgil Madgearu Roşiorii de Vede 

 

1.Influenţele jocului didactic matematic asupra proceselor psihice  

      Pentru micii şcolari, jocul didactic constituie stimulentul principal al dezvoltării psihice, având un rol 

deosebit de important în pregătirea acestora pentru şcoală şi pentru integrarea lor socială. 

      Activitate complexă, jocul didactic angajează fiinţa umană în integritatea sa, cu toate funcţiile psihice. 

Aceasta implică activitatea senzorială, intelectuală, afectivă, dezvoltă atenţia, spiritul de observaţie, 

imaginaţia, gândirea, exprimarea verbală. Prin jocul didactic, elevul se va obişnui să suporte cu demnitate 

eşecul, înfrângerile şi va gusta satisfacţiile victoriei. 

      Prin desfăşurarea jocului didactic se produc schimbări în conţinutul şi structura proceselor cognitive, 

întrucât el face trecerea de la etapa acţiunilor practice spre cea a acţiunilor mentale. Este activitatea care 

dă specific personalităţii, angajându-l total pe şcolar, stimulându-i dezvoltarea şi efortul de perfecţionare. 

El favorizează apariţia şi dezvoltarea posibilităţilor de învăţare sistematică şi a celor de muncă. 

      Ca proces psihic de stocare a informaţiei, de acumulare şi utilizare a experienţei cognitive, memoria 

este profund implicată în activitatea de învăţare şi aplicare a matematicii. Chiar dacă privim această 

disciplină ştiinţifică ca pe un domeniu al culturii umane axat mai ales pe dezvoltarea, prin gândire, a 

implicaţiilor ascunse, nu putem face abstracţie de rolul pe care cunoştinţele memorate îl au în procesul 

de rezolvare sau de formulare a problemelor. Mai mult, poate, decât în cazul oricărei alte discipline 

şcolare, asimilarea unor cunoştinţe noi de matematică se bazează pe experienţa anterioară a copilului, pe 

actualizarea informaţiilor de care acesta dispune sau, după cum afirmă J.Piaget, pe „reorganizarea şi 

recombinarea unor elemente vechi, prezentate într-o formă mai puţin diferenţială la nivelul palierelor 

inferioare”. 

      Intensa solicitare a gândirii impusă de desfăşurarea jocului didactic matematic acţionează asupra 

operativităţii ei generale nespecifice tot atât de mult cât acţionează asupra celei specifice, creându-se 

astfel „raţionalizarea” înţelegerii lumii vii şi a vieţii. Aceste jocuri constituie un mijloc de a stimula 

creativitatea şi independenţa gândirii. Flexibilitatea proceselor gândirii se exprimă în : uşurinţa trecerii de 
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la un mod de rezolvare la altul, lipsa inerţiei, rapiditatea conectărilor şi a deconectărilor de la un aspect la 

altul, găsirea mai multor soluţii la o problemă dată, absenţa fenomenului interferenţei deprinderilor de 

rezolvare a problemelor matematice,etc. 

      Desfăşurarea jocului didactic captează şi menţine atenţia  elevului care este solicitată fără efort atunci 

când acesta consideră lecţiile interesante, materialele intuitive atractive, paşii de înţelegere efectuaţi 

corespunzător. Dintre multiplele aspecte ale acestui proces psihic în ceea ce priveşte activităţile 

matematice, am considerat a fi esenţiale următoarele aspecte : modul de orientare în sarcina dată, 

flexibilitatea perceptivă şi operatorie, volumul informaţiei achiziţionate şi utilizate, capacitatea de 

concentrare asupra activităţii desfăşurate.  

      Capacitatea de percepere, reprezentare şi operare cu figuri şi relaţii este redusă la şcolarul mic. La 

baza apariţiei primelor imagini sau variante de rezolvare a problemelor este intuiţia, elevul încercând să 

surprindă succesiunea logică a verigilor unei probleme. El delimitează datele cunoscute şi verifică mintal 

unele dintre soluţiile întrevăzute. 

      Poincaré nota : „Scopul principal al învăţământului matematic este de a dezvolta anumite facultăţi 

psihice şi, printre ele, intuiţia nu e cea mai puţin preţioasă. Prin ea lumea matematică rămâne în contact 

cu lumea reală şi chiar dacă matematica pură ar putea să se lipsească de ea, tot la ea ar trebui să recurgem 

pentru a umple prăpastia care separă simbolul de realitate”. 

      În ceea ce priveşte afectivitatea, la această vârstă capătă pondere nivelul trebuinţelor de apartenenţă 

şi de afirmare. Aceste trebuinţe sunt satisfăcute de organizarea jocurilor didactice pe grupe de elevi. Micul 

şcolar se simte bine ştiind că aparţine unui grup în care are un rol bine determinat, are sarcini precise pe 

care trebuie să le ducă la bun sfârşit. Cooperarea se manifestă cu naturaleţe în cadrul grupului, apărând 

apoi competiţia. Există numeroase probleme ale efectelor competiţiei asupra caracteristicilor 

personalităţii pe care le angajează şi dezvoltă. Competiţia cu egali este stimulatoare. Competiţiile prea 

puternic asimetrice creează dificultăţi educative. Cooperarea este o altă sursă de trăsături noi de caracter. 

Ea generează întrajutorarea, care nu înseamnă numai ajutor acordat de cei mai buni celor mai puţin buni, 

ci şi o formă de învăţare a celor ce oferă ajutor, o formă de comunicare şi de ajustare conştientizată a 

metodelor pe care le cunosc şi care s-au dovedit folositoare în munca şcolară. Cei ce primesc ajutorul simt 

securitatea ce se creează întotdeauna în relaţiile sociale pozitive, şi, în general vor să facă mai uşoară 

sarcina celor care îi ajută, ceea ce înseamnă deja o autodepăşire. Cooperarea între elevi egali ca posibilităţi 
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poate fi mutuală sau organizată. Aceasta organizează competiţia astfel încât cea din urmă să fie foarte 

valoroasă. 

      Relaţiile apărute în grup contribuie la o mai bună socializare a micului şcolar, la dezvoltarea limbajului 

şi a relaţiilor interpersonale. Asumarea responsabilităţii şi luarea unor decizii contribuie la dezvoltarea 

caracterului şi a personalităţii şcolarului. 

      În perioada şcolară mică se dezvoltă nu numai atitudini faţă de muncă şi învăţare, ci şi trăsături de 

caracter generate de acestea. Astfel, sunt hărnicia, promptitudinea, capacitatea de a învinge obstacole 

curente şi mai ales simţul datoriei, care este foarte important. Acesta are proprietatea de a iradia spre 

toate formele de activitate, devenind astfel o trăsătură centrală morală a personalităţii.  

 

2.Rolul jocului didactic matematic în lecţiile de matematică  

     În învăţarea matematicii, recurgerea la realitatea înconjurătoare rămâne indispensabilă, foarte adesea 

ca punct de plecare şi totdeauna ca punct de sosire, deoarece această realitate nu ia o semnificaţie 

profundă decât în funcţie de abstracţiile pe care le dematerializează şi abstracţiile nu au valoare decât 

raportate la realităţile care le concretizează. Acest raport concret – abstract va fi abordat potrivit stadiilor 

de evoluţie a gândirii copilului. Aici intervine jocul didactic, a cărui prezenţă în lecţiile de matematică este 

binevenită, deoarece prin intermediul lui activităţile didactice devin atractive, accesibile, dinamice. El 

conferă lecţiei un aspect de activitate de recreere, de joc. Prin el, copilul face cu uşurinţă trecerea de la 

noţiunile concrete la cele abstracte. Este un instrument absolut indispensabil în predarea – învăţarea 

matematicii, în însuşirea noţiunilor abstracte specifice acesteia. 

     Cercetările recente din domeniul psihologiei învăţării, cu aplicabilitate în studiul matematicii, 

evidenţiază necesitatea acţiunii concrete cu obiectele în învăţământul primar,acţiune ce se poate 

desfăşura cu mai multă uşurinţă prin folosirea jocurilor didactice cu conţinut matematic,în vederea 

interiorizării operaţiilor, mai ales în primele clase, precum şi a utilizării proprietăţilor de reversibilitate şi 

asociativitate în scopul însuşirii conştiente şi temeinice a operaţiilor aritmetice şi a celorlalte informaţii 

prevăzute de programă. 

     Prezenţa în jocurile didactice matematice a unor elemente practice, a unor probleme reale din 

viaţă, contribuie la abordarea sau aplicarea unor noţiuni matematice, conduce la rezultate superioare în 

însuşirea acestui obiect de învăţământ. 
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     Exersarea capacităţilor intelectuale prin situaţii problematice şi jocuri didactice atestă deosebita 

valoare formativă a acestei discipline şcolare în structurarea deprinderilor de activitate intelectuală, în 

dezvoltarea gândirii matematice, a memoriei şi imaginaţiei, în formarea unor trăsături de personalitate 

indispensabile integrării în ciclurile şcolare ulterioare, în viaţa activă în general. 

     N. Oprescu arată că „ specificul activităţii matematice constă în faptul că ea reprezintă o tensiune, o 

încordare, o mobilizare a spiritului, care înseamnă antrenarea intelectului – a gândirii pe primul plan”. 

     Matematica trebuie să ducă la formarea unei : capacităţi de a percepe selectiv, în funcţie de o idee 

conducătoare; capacităţi de a trece de la aspectul diferenţial la cel integral şi invers; plurivalenţe a gândirii; 

capacităţi de a se concentra pe o perioadă de timp. 

     Astfel, matematica a devenit în zilele noastre un instrument esenţial de lucru pentru toate domeniile 

ştiinţei şi tehnicii. Este firesc, deci, ca în centrul preocupărilor şcolii româneşti, creşterea eficienţei învăţării 

matematicii să fie o coordonată de bază a învăţământului modern. 
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ANXIETATEA LA ELEVII DE CLASA A VIII-A  

Profesor educator Băican Oana-Adriana 

Școala Gimnazială Specială C.R.D.E.I.I Cluj-Napoca 

 

1. Definirea problemei 

Teama este definită ca o stare de adâncă neliniște și tulburare, provocată de un pericol, 

real sau imaginar, care te amenință, de un rău care ți se poate întâmpla. În unele cazuri, 

pericolul care induce starea de teama nu este conștientizat de cel afectat, aceasta resimțind o 

stare de neliniște fără a putea numi pericolul față de care resimte această neliniște (conform 

Dicționarului explicativ al limbii române). 

Anxietatea (teama) nu este cauzată de evenimente, ci de percepția noastră asupra 

evenimentelor (Wilde,1996). Pentru copii și adolescenți, această idee este de multe ori 

complicată de abilitățile cognitive, care ar putea interacționa cu abilitatea de a percepe 

evenimentele corect.  

Termenul de anxietate (teamă) de evaluare se referă la setul de reacții fenomenologice, 

fiziologice și comportamentale care însoțesc preocuparea consecințelor negative ale nereușitei 

într-o situație de evaluare. (Sieber, O'Neill si Tobias, 1997 dupa Zeidner, 1998) 

Teama de evaluare apare de obicei atunci când : 

1- persoana se află într-o situație de evaluare dificilă, pe care o percepe ca fiind 

amenințătoare; 

2- persoana consideră că nu are suficiente resurse pentru a face față situației (ex. nu a 

învățat destul, nu se poate concentra în situația de examen, nu poate face față atitudinii 

agresive a evaluatorilor); 

3- persoana anticipă în mod negativ consecințele unui eșec în situația de evaluare (ex. “Dacă 

îmi pic examenul viața mea nu mai are sens!”) (Endler si colab., 1991). 
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Potrivit lui Salamé (1984), anxietatea de evaluare, poate fi definită ca o stare emoţională 

neplăcută, caracterizată prin:  

- tensiune psihică, aprehensiune şi nervozitate;  

- activarea sistemului nervos autonom, exprimată prin diverse simptome somatice 

cum ar fi: palpitaţiile, transpiraţia în absenţa efortului fizic, tremurul vocii în situaţii 

de evaluare orală sau a mâinii în situaţii de evaluare scrisă.  

Aceste reacţii pot fi activate de o clasă de variabile ale personalităţii, printre care avem:  

- lipsa încrederii în propria capacitate de a reuşi;  

- îngrijorarea în legătură cu propria competenţă şi cu nivelul de pregătire pentru test;  

- cogniţii irationale, legate de o posibilă pierdere a stimei de sine, în caz de eşec; 

- cogniţii iraționale, legate de eventuala pierdere a stimei din partea celorlalţi;  

- cogniţii iraționale, legate de o posibilă pierdere a oportunităţilor pentru satisfacerea 

viitoarele scopuri;  

- cogniţii iraționale, legate de alte posibile consecinţe asociate eşecului.  

La nivel personal, o asemenea experienţă poate proveni din următoarele surse : 

-  absenţa familiarităţii cu situaţii similare de evaluare, care poate accentua cogniţiile  

de anticipare a eşecului şi îndoiala subiectului în legătură cu nivelul la care este 

pregătit;  

- performanţele anterioare obţinute în situaţii similare de evaluare şi consecinţele lor 

asupra auto-evaluării abilităţii de a face faţă în asemenea situaţii;  

-  predispoziţia generală la anxietate, care poate accentua lipsa de încredere şi 

îngrijorarea subiectului în legătură cu propriile competenţe. 

 

2. Descrierea problemei 

În etapa inițială s-a aplicat, la elevii de clasa a VIII-a, un chestionar cu privire la anxietatea 

de evaluare și s-au completat grile de observație comportamentale.  

Acestea au avut rolul de selectare a elevilor care prezintă teamă de evaluare. 
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Grupul țintă este format din 6 elevi și prezintă următoarele manifestări: 

- nivel fiziologic: dureri de cap, stări de vomă, diaree, creșterea semnificativă a 

temperaturii corpului, stare de leșin, transpirație excesivă, hiperventilație, senzație 

de “gură uscată”; 

- nivel cognitiv: “Nu pot să mă concentrez!”, “Sigur nu o să-mi amintesc nimic!”, 

“Situația asta este îngrozitoare!”, “ Ce o să spună părinții/profesorii/colegii mei?”; 

gânduri iraționale legate de evaluarea națională, legate de felul în care 

profesorii/colegii/părinții vor reacționa la notele pe care le va obține; legate de 

propria persoană (asociind valoarea personală în mod obligatoriu de calitatea 

performanțelor școlare), legate de posibila sa ratare a examenului; 

- nivel comportamental: agitație motrică, abuz de substanțe, comportamente de 

evitarea  

- nivel emoțional: frică, furie, dezamăgire, neajutorare, frustrare; 

Obstacole care stau în calea rezolvării problemei: 

- elevii percep evaluarea națională ca pe o situație amenințătoare; 

- elevii își minimalizează frecvent calitățile sau reușitele școlare; 

- presiunea evaluării naționale este accentuată de tendințele autoritare și așteptările 

foarte mari ale părinților; 

 

3. Identificarea posibililor factori de formare și dezvoltare a problemei 

- eșecuri anterioare; 

- încrederea scăzută în propriile resurse personale (autoeficacitate scăzută); 

- comunicarea deficitară părinte-copil; 

 

4. Identificarea factorilor de menținere și de activare a problemei 

- stimă de sine scăzută; 

- absenteismului școlar; 
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- performantelor școlare sub abilitați; 

- evoluția personalității elevilor, cu caracteristici specifice personalității anxioase și 

evitante; 

A 

Antecedente 

B 

Comportament 

C 

Consecințe 

3. eșecuri anterioare; 

3. încrederea scăzută în 

propriile resurse personale 

(autoeficacitate scăzută) 

3. comunicarea deficitară cu  

părinții 

3. stilul autoritar 

4. absenteismul școlar 

4. performanțe școlare sub 

abilități 

4. stimă de sine scăzută  

Teama de evaluare 

(cogniții iraționale legate de 

evaluarea națională; 

convingeri iraționale privind 

imposibilitatea de a face față 

unor situații de evaluare, cu 

miza mare în viața 

personală/ familiară/ socială/ 

profesională) 

 

- întărirea și generalizarea 

convingerilor iraționale 

legate de evaluare 

- stima de sine scăzută 

- deteriorarea relațiilor copil-

părinte 

- certuri 

- relații tensionate cu părinții 

- tendința de evitare/ 

amânare a situațiilor de 

învățare prin somatizare 

(dureri de cap, oboseală 

cronică) 

- afectarea capacitaților și 

rezultatelor școlare 

- scăderea performanțelor 

școlare 

+ descărcarea energiilor 
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5. Planul de intervenție 

Săptămâna  Tema  Obiectiv  Durata  Materiale  

1. Cum m-am 

simți când…. 

Identificarea 

emoțiilor pe care le 

trăim, exprimarea 

acestora, precum și 

respectarea/înțelegerea 

emoțiilor celor din jur 

1 oră Flipchart, fișe 

individuale de 

lucru și imagini 

reprezentând 

diferite emoții 

2. Albert cel 

anxios 

Identificarea 

emoțiilor și a 

strategiilor utilizate 

pentru a gestiona 

stările de anxietate 

1 oră Povestea lui 

Albert cel 

anxios, flipchart 

3. Pisicuța cea 

fricoasă 

Analiza 

modalităților de a 

răspunde optim la 

diferitele situații 

înfricoșătoare 

1 oră Zar,  cartonașe 

cu situații 

înfricoșătoare 

4. Anxietate și 

comportamente 

Compararea 

gândurilor raționale și 

iraționale în diferite 

situații anxiogene  

1 oră Cartonașe, 

creion 

5. Lasă să treacă Exersarea unor 

tehnici de 

hipoventilație și de 

relaxare  

1 oră Cartonașe, 

creion, baloane 

6. A privi prin 

ochii părinților 

Analiza 

modalităților de 

acțiune asupra 

educației elevilor din 

1 oră Flipchart, 

markere, 
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perspectiva rolului de 

părinte 

7. Comunicarea 

cu părinții 

Identificarea 

modalităților de 

optimizare a 

comunicării eficiente 

cu părinții 

1 oră Foi, 

pixuri, flipchart, 

markere 

8. Piramida 

dorințelor 

Analiza 

legăturilor între 

așteptări – 

responsabilități în 

relația părinte-copil 

1 oră Fișe de 

lucru, pixuri, 

flipchart 

 

Obiective pe termen lung: 

- conștientizarea emoțiilor negative asociate situațiilor perturbatoare, înfricoșătoare; 

- dezvoltarea capacităților de înlocuire a cognițiilor iraționale cu cele raționale; 

- dezvoltarea capacităților de relaționare eficientă cu părinții; 

Prezentarea detaliată a activităților: 

1. Cum m-am simțit când… 

Obiective: 

- Să identifice emoția trăită într-o anumită situație; 

- Să distingă între emoții pozitive și negative; 

- Să utilizeze expresii emoționale adecvate situației; 

Mijloace: flipchart, fișe individuale de lucru și imagini reprezentând diferite emoții (Anexa 1) 

Scenariul 

- Discuție cu privire la emoții; 

- Se prezintă o listă cu propoziții lacunare, pe care elevii trebuie să le completeze, 

utilizând cele două  liste de cuvinte; 
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- După completarea propozițiilor, li se cere elevilor să exprime prin mimică și gesturi 

emoția corespunzătoare; 

- La finalul activității elevii exemplifică emoțiile cuprinse în listele date; 

 

 

2. Albert cel anxios 

Obiective: 

- Să identifice emoțiile trăite de Albert; 

- Să identifice strategiile utilizate de Albert pentru a gestiona situațiile anxiogene; 

Materiale: povestea lui Albert cel anxios (Anexa 2); 

Scenariul 

-  discuție cu privire la emoțiile de anxietate ale elevilor 

-  citirea poveștii ”Albert cel anxios” 

-  identificarea tipurilor de strategii pe care le utilizează Albert pentru a face față 

anxietății 

-  consilierul explică diferența dintre posibilitatea ca ceva rău să se întâmple și 

probabilitatea de a se întâmpla ceva rău 

3. Pisicuța cea fricoasă 

Obiective: 

- Să identifice emoția trăită într-o anumită situație; 

- Să analizeze modalități de a răspunde optim la diferitele situații înfricoșătoare; 

Materiale: zar,  cartonașe (Anexa3); 

Scenariul: 

- consilierul inițiază un joc, care presupune ca fiecare elev să dea cu zarul, după care să 

aleagă cartonașul corespunzător numărului ieșit; 



 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

159 
 

- sarcina jocului este: să citească situația de pe cartonaș, să identifice emoția trăită în acea 

situație; 

- pentru fiecare situație se va propune minim o modalitate de a răspunde optim la aceasta; 

4. Anxietate și comportamente 

Obiective: 

- să identifice gândurile raționale și cele iraționale; 

- să compare gândurile raționale cu cele iraționale; 

Materiale: cartonașe, creioane; 

Scenariul: 

- prezentarea unui scenariu în care o fată prezintă stări de anxietate cu privire la 

cursurile de dans; 

- discuție cu privire la gândurile iraționale și cum pot fi înlocuite cu gânduri raționale; 

- elevii sunt rugați să noteze pe cartonașe fiecare gând anxios pe care îl au; 

- elevii împreună cu consilierul identifică gânduri raționale pentru fiecare gând anxios; 

- afirmațiile raționale sunt scrise pe spatele cartonașelor; 

- elevii sunt încurajați să folosească afirmațiile raționale în situațiile în care le este frică; 

5. Lasă să treacă 

Obiective: 

- să noteze lucrurile anxiogene; 

- să exerseze exerciții de hipoventilație și relaxare 

Materiale: baloane, foi, creioane (Anexa4); 

Scenariul: 

- elevii sunt încurajați să noteze lucrurile în legătură cu care se simt anxioși; 

- consilierul inițiază o discuție cu privire la credințele iraționale; 

- elevii sunt rugați să aranjeze bucățile de hârtie în ordinea în care le provoacă 

anxietate; 
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- fiecare elev selectează foaia care reprezintă situația anxiogenă cea mai puțin 

amenințătoare, pe care ulterior o va pune într-un balon; 

- exersând tehnica de hipoventilație, elevii umflă baloanele, pe care le lasă să plece în 

aer, ca rezultat al disputării credințelor lor iraționale; 

- consilierul alături de elevi exersează o tehnica de respirație, pe care aceștia sunt 

rugați sa o practice și acasă. 

6. A privi prin ochii părinților 

Obiective: 

- să descrie credințele despre ceea ce înseamnă a fi un părinte bun sau rău; 

- să analizeze modalitățile de acțiune asupra educației adolescenților din perspectiva 

rolului de părinte; 

Materiale: fise de lucru, flipchart, markere; 

Scenariul: 

- consilierul cere elevilor să completeze propozițiile lacunare date; 

- consilierul propune o discuție cu privire la corespondența între ceea ce au scris și 

viața reală; 

- elevii sunt rugați să-și imagineze că sunt părinți; 

- consilierul inițiază o discuție cu privire la sfaturile pe care le-ar da copiilor în calitate 

de părinte; 

- elevii notează, pe flipchart, regulile și sfaturile pe care le propun ei; 

7. Comunicarea cu părinții 

Obiective: 

- să identifice modalități de optimizare a comunicării eficiente cu părinții; 

- să identifice dezavantajele manifestării comportamentului agresiv; 

Materiale: foi, pixuri, flipchart, markere (Anexa5); 

Scenariul: 
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- elevii sunt rugați să caracterizeze printr-un cuvânt comunicarea lor cu părinții; 

- consilierul discută cu elevii despre importanța comunicării în cadrul familiei și 

modalitățile de realizare a acesteia; 

- elevii primesc mai multe situații pe care trebuie sa le analizeze, după care să 

completeze tabelul dat; 

- consilierul sugerează elevilor să compare comunicarea existenta cu părinții lor cu cea 

pe care și-o doresc; 

- elevii împreuna cu consilierul identifică modalități de optimizare a comunicării lor cu 

părinții; 

8. Piramida dorințelor 

Obiective: 

- să analizeze legătura așteptări-responsabilități în relația părinte-copil 

Materiale: fise de lucru, creioane (Anexa 6); 

Scenariul: 

- elevii sunt solicitați să completeze cele două piramide; 

- consilierul inițiază o discuție cu privire la diferența dintre dorințele lor și dorințele 

părinților, și modalitățile prin care putem să determinăm schimbarea ierarhiei 

acestora din piramida dorințelor pentru adolescent; 

- elevii sunt solicitați să scrie câte o scrisoare părinților lor, care să conțină referiri la 

aspectele pozitive din relația cu aceștia, așteptările lor față de părinți, dar și obligațiile 

pe care aceștia și le asumă; (scrisorile pot fi citite în cadrul întâlnirii consilierului cu 

părinții); 

 

6. Evaluarea intervenției 

 S- a realizat prin: 

- discuții particulare cu fiecare elev din grup 

- grile de observație comportamentale 
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- chestionarul cu privire la anxietatea de evaluare 
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Anexa 1 

Lista A: mândru, util , calm, agitat, liniștit, surprins, dornic, incantat, optimist, curios, prietenos, 

mulțumit, ușurat, interesat, bucuros, uimit. 

Lista B: trist, înfricoșat, confuz, nervos, îngrijorat, respins, speriat, deprimat, vinovat, neliniștit, 

nerăbdător, preocupat, abandonat, terorizat. 

Propoziții lacunare: 

Am fost atât de.................când am dat testul la romana. 

Nota 7 la testul de matematica m-a făcut sa mă simt.......... 

Tatăl meu a fost............................când am ratat pregătirile la limba romana. 

Evaluările naționale mă fac sa mă simt................................ 

M-am simțit.....................când am lipsit de la școală. 

Problemele de matematica mă fac sa mă simt.................... 

Mă simt................când mă gândesc la admiterea la liceu. 

M-am simțit................................când am câștigat concursul de istorie. 

 

Anexa 2: 

Albert cel anxios 

Timp de mai multe săptămâni, grupul de cercetași în care era si Albert a vândut 

bomboane și fructe pentru a strânge bani pentru o excursie la parcul de distracții. Toți băieții au 

muncit din greu și au sperat să afle la întâlnirea din acea seară dacă și-au îndeplinit obiectivul. 

În fiecare zi, la școală, ei au vorbit despre ce fel de curse le plac și care dintre ele erau cele mai 

înfricoșătoare. Imediat ce au ajuns la întâlnire, coordonatorul lor i-a anunțat că erau destui 

bani, așa ca vor merge în excursie duminica viitoare. Toți băieții au început să sară în sus și să se 

bucure de cum o să se dea în noul și înfricoșătorul montagne russe, și nimeni nu a observat cum 
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Albert a ieșit din încăpere. Grăbindu-se la baie cu un disconfort în stomac. Albert a auzit cum 

doi dintre băieți vorbeau despre noul montage russe care se pare că este mult mai înfricoșător 

față de cel vechi și ei vroiau să le încerce pe amândouă să vadă care este mai groaznic. Lui 

Albert îi era rău, dar nu vroia să recunoască față de prietenii lui că nu vroia să se dea în ele 

pentru că îi era frică. A auzit că acestea se pot prăbuși și credea că asta i se va întâmpla și lui. Nu 

vroia să moară și credea că dacă montagne russe-ul se va prăbuși, asta se va întâmpla. 

Albert a stat la baie cât de mult a putut. Când s-a întors la ceilalți, ei începuseră să facă 

un proiect și discuția despre excursie se terminase, cel puțin pentru acea zi. Dar când a ajuns 

acasă, nu se putea gândi decât la excursie și la ce urma sa facă. Era atât de speriat că avea 

crampe și nu putea sa adoarmă. Când în final a reușit, a avut un coșmar că era in pericol in 

parcul de distracții si s-a prăbușit. S-a trezit tremurând. 

În ziua următoare, îi era groază să meargă la școală pentru că toata lumea va vorbi 

numai despre acea excursie. Albert s-a gândit că trebuie să găsească o scuză ca să nu mai 

meargă, pentru că nu credea ca va putea suporta carusele îngrozitoare și nu vroia ca prietenii 

săi să îl considere laș. Cu cât se gândea mai mult, cu atât era mai speriat. 

În seara aceea la cină, părinții săi i-au spus că ei s-au oferit sa meargă cu mașina până la 

parcul de distracții și Albert s-a simțit și mai rău. Și-a dat seama că nu mai putea să spună că se 

simțea rău de vreme ce părinții săi conduceau, și ca atare trebuia să meargă. Tot timpul cinei 

Albert a fost tăcut și tatăl sau l-a întrebat ce era cu el. La început nu a vrut sa spună, dar tatăl 

său a insistat și Albert a recunoscut că îi era foarte frică de montagne russe, pentru că se va 

prăbuși și vor muri. În loc să râdă, așa cum a crezut Albert, tatăl său i-a spus că vor trebui să 

găsească o modalitate de a-l ajuta: “ Îmi amintesc că și mie îmi era frică de asta când eram mic, 

așa ca am făcut un mic experiment. Am stat jumate de ora lângă montagne russe și m-am uitat 

la copii. Știi ce am văzut? Aproape toata lumea se distra și acesta nu s-a prăbușit. Dar eu încă nu 

eram convins, așa ca l-am întrebat pe omul care păzea , de când lucrează acolo și daca s-a 

prăbușit vreodată. Mi-a zis că lucra acolo de mai mulți ani și ca a fost un singur accident. Prin 

urmare, mi-am spus că dacă uneori caruselele se prăbușesc, erau puține șanse sa se întâmple 
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acum, așa ca dacă mă dau, foarte probabil că nimic nu se va întâmpla. Când am încercat, totul a 

fost foarte bine și m-am mai dat de mai multe ori pentru ca a fost foarte distractiv”. 

După ce tatăl lui Albert i-a povestit ce a făcut el intr-o situație similară, a luat în 

considerare posibilitatea de a încerca el însuși. Așa cum a spus tatăl sau, se pot întâmpla și 

lucruri rele. Mașina poate să facă accident în drum spre parcul de distracții, dar dacă șoferii au 

grijă, este foarte probabil să ajungă acolo în siguranță. Albert a început să se gândească la faptul 

că era aproape imposibil să se prăbușească montagne russe și ca trebuie să se decidă dacă va 

încerca să se dea și sa se simtă bine sau dacă va rămâne anxios în legătura cu asta. Sâmbătă, 

Albert era pregătit să se dea in carusel. Deși era un pic speriat, și-a tot spus că mai bine se 

liniștește și nu se mai gândește la cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla. Iar odată ce a făcut 

asta, chiar s-a distrat. 

Anexa 3: 

Cartonase cu situații înfricoșătoare: 

A fi certat de profesor 

A da un test 

A merge la o școală nouă 

A da test neanunțat la matematică 

Un copil agresiv se ia de tine 

Întuneric 

A te certa cu părinții 

A merge cu avionul 

Tornade și vijelii 

A lua nota mică la test 
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Anexa 4 

Tehnica de respirație: 

Întindeți-va pe pat, cu o mana pe piept si o mana pe abdomen, imediat sub cutia 

toracica. Inspirați pe nas. Mana de pe stomac trebuie sa se ridice si sa coboare mai mult, 

comparativ cu mana de pe piept. Adoptați o frecventa de 12-20 de respirații pe minut, făcând o 

mica pauza intre fiecare inspirație si fiecare expirație. 

 

Anexa 5 

Tabel de completat 

Situația  Comunicarea 

agresiva 

Comunicarea pasiva Comunicarea 

asertiva 

Părinții tai au 

schimbat ora 

întâlnirii și au uitat 

să te anunțe. 

   

Tatăl tău te-a certat 

că ai întârziat acasă. 

   

Mama ta ți-a luat 

tableta fără să te 

anunțe. 

   

Părinții tai iți cer să 

mergi la dansuri, 

chiar dacă ție nu-ți 

plac. 
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Anexa 6 

A. Ce doresc părinții mei de la mine 

                            Cea mai mică dorință 

  

                                                                                                    

                               

                            Cea mai mare dorință 

B. Ce doresc eu de la părinții mei  

                     Cea mai mică dorință 

 

 

                          

                      Cea mai mare dorință 
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Obiceiuri de iarnă la români 
 

Barbu Adriana, profesor înv. primar, Școala Gimnazială Eremia Grigorescu, sector 4, București 

 

  Sărbătorile de iarnă la români încep odată cu Sf. Nicolae, 6 decembrie, și se încheie în 24 

februarie, cu Dragobetele, care marchează începutul primăverii și al anului agricol. 

 Ajunul Crăciunului este personificat într-un moș cumsecade, păstor de oi sau de capre, 

fratele mai mic al lui Moș Crăciun. Românii petrec încă din seara de Ajun, când vin și sufletele 

morților să chefuiască împreună cu cei vii. Se aduc pe masă bucate și pentru cei duși: colaci, turte 

și cozonaci. Copiii colindă cu Moș Ajunul (“Ne dați ori nu ne dați?”) și primesc nuci, mere și 

covrigi. Se dau de pomană bucate, atât în numele morților, cât și ca semn de belșug. 

 În Ajunul Crăciunului  se împodobește bradul, despre care se cântă: “O, brad frumos, o, 

brad frumos, Cu cetina tot verde... Tu ești copacul credincios, Ce frunza nu și-o pierde...” Pomul 

împodobit simbolizează stâlpul lumii,  sugerează corespondența dintre pământ și cer, ideea 

vitalității eterne. O legendă spune că cei trei magi i-au adus Pruncului Iisus, atunci când s-a născut, 

pe lângă aur, smirnă și tămâie, și un brad, în semn că toată natura se bucură de venirea pe lume a 

Mântuitorului. 

 În cinstea nașterii Mântuitorului, s-a păstrat obiceiul împodobirii bradului cu globuri 

colorate, beteală strălucitoare, lumânări. Bradul împodobit de sărbători este bucuria copiilor, care 

găsesc sub el darurile mult așteptate. Este simbolul speranței, deoarece rămâne veșnic verde, 

dăruindu-ne bucurie și lumină. 

 Crăciunul reprezintă sărbătorirea zilei de naștere a Domnului Iisus Hristos, așa cum spune 

un colind: “Că-i născut un domn prea bun, Cu numele lui Crăciun, Că-i născut un om frumos, Cu 

numele lui, Hristos.” Copiii știu că Moșu' trăiește în Laponia, de unde, în noaptea de 24/25 

Decembrie, pleacă, într-o sanie trasă de reni, să aducă jucării confecționate cu ajutorul spiridușilor. 

 Tradiția creștină spune că Moș Crăciun era proprietarul staulului în care a născut Fecioara; 

era un om bogat și rău, care refuzase să o ajute pe Maria, dacă n-ar fi intervenit soția lui, 

Crăciuneasa. De furie că femeia i-a ajutat pe strini, el i-ar fi tăiat mâinile de la coate, dar acestea 

s-au refăcut în scalda Pruncului. Având o inimă bună, Crăciuneasa reprezintă patroana moașelor. 

Crăciun își cere iertare și se creștinează, fiind primul dintre sfinți. În trecut, creștinii sărbătoreau 

tot acum și Anul Nou, de aceea Anul Nou actual (1 ianuarie) este numit și “Crăciunul cel mic”. 

 În ajunul Anului Nou, toată familia se îmbracă frumos, așează pe masă mâncare din belșug, 

iar la lăsarea serii începe cheful. Noaptea Anului Nou reprezintă un motiv de veselie și voie bună, 

pentru că de felul în care începi anul depinde anul care va veni. Numele trecerii dintre ani este 

Îngropatul anului sau Înnoirea anului ori Revelion. 

 Colindele reprezintă o parte importantă a sărbătorilor de iarnă, prevestind nașterea 

Mântuitorului. Colindătorii umblă cu Steaua, care vestește Nașterea lui Iisus. Jocurile precum  

Capra, Ursul, Cocostârcul au rolul de a alunga forțele răului înainte de sosirea Anului Nou. 

Jucătorii poartă măști realizate din piei și blană, ironizând personaje rele. 

 Jocul măștilor este unul al Moșilor, care se reîntorc la forța tinereții lor, prin ritm și dans. 

Mai întâi, jocul lor este poticnit, gârbovit, adus de spate, apoi devine dinamic și moșii prind viață. 

 Jocul ursului este al întregii firi. Natura însăți, fiara, este bolnavă. Ursarul e un vraci, un 
Mag, un Vindecător, care intră în scenă cu urșii plini de viață, dar, deodată, fiarele nu se simt bine  

și sunt răpuse de o boală cumplită. 

 Cel mai cunoscut colind este Plugușorul, care se practică în momentul trecerii în noul an,  

de către cetele de urători care adresează urări de prosperitate și belsug.  Mai întâi, pornesc prin sat 
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pentru a ura copiii, apoi apar și flăcăii care însoțesc Plugul tras de boi sau cai, cu bice, clopote și 

buhai.  Bicele și harapnicele sunt groase, făcute din cânepă, care răsună tare atunci când pocnesc.  

Buhaiul este un vas de lemn legat la gură cu piele de capră sau oaie, prin mijlocul căruia trece o 

șuviță din păr de cal, udată cu apă, care se trage cu mâna și produce un zgomot ca mugetul unui  

bou. 

 Tradițiile și obiceiurile românilor legate de sărbătorile de iarnă s-au păstrat din moși-

strămoși, trecând de la sat la oraș, definind valorile autentice ale spiritualității și vitalității 

românești. 

 

 

 

Bibliografie: 

Tradiții și obiceiuri românești, Ed. Alias Publishing 2015               
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Fiche pédagogique 

 

  Date : 11.12. 2019 

  Établissement: École Gymnasiale no. 1 Balc 

  Enseignante : Bocșan Lavinia-Maria 

  Classe: 5ème 

  Niveau :A1 

  Durée de l`activité : 50 minutes 

Titre ( thème  de laleçon) :˂˂Les jours de la semaine>> 

Type de la leçon: acquisition des nouvelles connaissances; 

 

COMPETENCES GÉNÉRALES:  

 

1. La réception des messages oraux simples 

2. L’expression orale en situations de communication courante 

3. La réception des messages écrits simples 

4. La rédaction des messages simples en situations de communication courante 

 

Compétences spécifiques: 

2.1. Reproduire des formules/ des messages simples et brefs, en respectant la prononciation et 

l’intonation spécifiques 

2.2. Participer à des dialogues simples en contextes de besoins immédiats 

3.2. Identifier la signification globale d’un texte simple à des sujets familiers 

3.4. Manifester la curiosité de décoder des messages écrits simple 

4.3. Participer à des projets de groupe où l’on élabore, avec de l’aide, des messages brefs 

 

 Objetifs opérationnels : 

 

 -À la fin de la leçon, les élèves seront capables d’énoncer correctement au moins 4 jours de la 

semaine; 

 - À la fin de la leçon, les élèves seront capables de chanter la chanson Les jours de la semaine; 

-À la fin de la leçon, les élèves seront capables d`utiliser les jours de la semaine à des sujets 
familiers; 

-À la fin de la leçon, les élèves seront capables de formuler des phrases en utilisant les jours de la 

semaine. 

 

 Stratégies didactique :  

- méthodes : la conversation, l`explication, la chanson, la mise en question, l’observation, 

l’exercice, le jeu. 

- moyens pédagogiques : la fiche de travail, l`ordinateur. 

- formes d’organisation: le travail collectif, le travail individuel. 

- formes d’évalation : évaluation sur la base du travail réalisé individuel ou dans le collectif en 

donnant des responses orales. 

 

Bibliographie: https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo 
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Fiche de travail 

Boscan Lavinia 

  

 

1. Trouve dans le carré les jours de la semaine: 
 

 

J A N V I E J D S 

U A O U T A E M A 

I M V X J V U E M 

L A E Q U R D R E 

U R M A R D I C D 

N S B J N L I R I 

D I M A N C H E E 

I O E W Y Q R D S 

V E N D R E D I E 

 

 

2. Reconstitue les mots: 
 

AMDRI 

UINLD 

UJEID 

ERVEDDIN 

DMINEAHC 

ADMSEI 

DECMRERI 
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3. Complétez les blancs. 
o  lundi  - mardi -  -                            jeudi - vendredi - samedi -  

 

➢ mercredi - vendredi - dimanche -                                          - jeudi -  
 

o dimanche -samedi - vendredi -                          - mercredi    -                            - lundi 
 

 

4. Fais des phrases avec chaque jour de la semaine. 
 

5. Lis et traduis la comptine. 
 

 

LUNDI ROUGE, on se bouge ! 

MARDI BLEU est heureux ! 

MERCREDI ROSE, on se repose ! 

JEUDI VERT veut te plaire ! 

JAUNE clair est le VENDREDI ! 

SAMEDI VIOLINE pas de cantine ! 

DIMANCHE BLANC, pose ton cartable vraiment ! 
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Démarche 

 

Moments de la leçon L`activité du professeur L’activité des élèves Méthodes et  

stratégies 

Durée 

 

1. La mise en 

route 
 

 

 

   Le professeur entre dans la salle de 

classe; salue les élèves ;puis, il demande  

le nom des absents; enfin et surtout, il 

assure l’ordre et la discipline pour le bon 

déroulement de la leçon. 

 

    Les élèves répondent au 

salut;l'élève de service dit les noms 

des élèves qui sont absents. 

 

La conversation 

 

2 min 

 

2.  La vérification 

du  

devoir et des 

connaissances 

antérieures 

 

Le professeur demande aux élèves quel a 

été leur devoir; la vérification sera faite 

oralement en utilisant le tableau noir. 

 

 

 

 

 

 

Les élèves lisent leur devoir 

oralement; quelques élèves passent 

au tableau noir pour écrire les 

réponses; les autres élèves corrigent 

dans leur cahiers les fautes, s'il est 

nécessaire. 

    Tous les élèves s'impliquent dans  

la correction du devoir. 

 

 
 

. 

 

L'explication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La conversation 

 

 

 

 

8 min 
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3. L’anticipation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La découverte 

du  

document 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le professeur met une chanson 

sur le vidéo-projecteur. 

 

 

. 

 

 Le professeur écrit sur le tableau noir le 

titre Les jours de la semaine. 

 

 

 

 

 

   Le professeur met encore une fois la 

chanson, il donne des billets avec les jours 

de la semaine pour les coller en ordre sur 

le train. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le professeur propose aux élèves  résoudre 

les exercices 1,2 et 4. (la fiche). 

 

 

 

     Les élèves écoutent 

attentivement. 

 

Ils essaient  deviner le titre de la 

leçon. 

 

Ils écrivent aussi dans leur cahiers. 

 

. 

 

 

 

 

Les élèves doivent coller les billets 

et puis, ils doivent écrire dans leurs 

cahiers les jours de la semaine. 

 

     Tous les élèves participent à 

l`activité. 

 

 

 

     Les élèves font attention pour 

résoudre correctement les exercices. 

 

 

 

 

 

 

Les élèves font les exercices en 

utilisant leur fiche. 

 

 La conversation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chanson 
 

 

 

La conversation 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conversation 

 

 3 min 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

10 min. 
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5. La fixation et 

l`évaluation 

 

 

 

Le professeur propose aux élèves  colorier 

la fiche après les indications qui se 

trouvent dans la comptine, puis ils 

chantent ensemble la chanson. 
 

 

 

 

 

     Les élèves colorient la fiche et 

chantent. 

 
6. Le devoir 

 

Le professeur propose aux élèves à 

continuer le reste des exercices à la maison 

(3 et 5). 

 

Le professeur explique aussi aux élèves ce 

qu'ils doivent faire, puis, il demande s'il y 

a des autres questions. 

 

Le professeur dit aux élèves ˂˂Merci pour 

votre attention ! Au revoir !>> 

 

Les élèves notent dans les cahiers 

leur devoir. 

 

 

 

     Les élèves font attention pour 

résoudre correctement les exercices. 

 

 

Les élèves disent aussi ˂˂Au 

revoir,madame professeur !>> 

L'explication  

2 min. 
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Revista: ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE,, 

Proiectul național: ,,Tradiții și obiceiuri de Crăciun,, 

 

Prof. Înv. Preșc. BODEA  FLORENTINA –RAMONA 

Grădinița P.N. Liebling, Timiș 

Notă:  

Prezentul material este un extras din lucrarea mea de Disertație, lucrare susținută în 

sesiunea iulie 2019! 

 

Lucrare de disertaţie 

Stimularea, dezvoltarea şi cultivarea creativităţii preşcolarilor 

 

Motivarea alegerii temei lucrării 

 

Această temă: ,,Stimularea, dezvoltarea şi cultivarea creativităţii preşcolarilor’’, mi s-

a părut o temă interesantă şi necesar de abordat.  

Era în care trăim, această eră digitală, în care totul este computerizat şi creat pentru a ne 

face viaţa mai uşoară, ne face, din păcate, mai leneşi. Mulţi dintre noi, printre care şi copii, 

petrecem extrem de mult timp în faţa unui gadget, fără a face ceva constructiv. În mod inconştient, 

aceste activităţi ne fac să fim mai superficiali, mai introvertiţi şi ne reduc enorm  capacitatea de 

concentrare şi gândire. În acest mod, vom ajunge să ne pierdem una din cele mai importante calităţi 

pe care le poate avea omul: creativitatea.   

Procesul de creare al ideilor originale, ce au valoare, este creativitatea. Cel mai adesea 

aceste idei provin din interacţiunea modurilor interdisciplinare, diferite de a vedea lucrurile. 

Referitor la vârsta preşcolară, copii sunt încă fragezi la minte, au o imaginaţie şi o 

creativitate debordantă care poate fi uşor observată prin inovativitatea lor în a găsi soluţie pentru 

orice. Picasso a spus că toţi copiii se nasc artişti. Arta este cea mai profundă expresie a creativităţii 

umane. Copiii când vor să realizeze ceva, încearcă. 

Creativitatea, în zilele noastre, este la fel de importantă în educaţie, ca ştiinţa de carte şi ar 

trebui să le acordăm aceeaşi importanţă. Aş dori ca totul să nu se bazeze pe un singur răspuns 

corect, ca preşcolarii să fie încurajaţi să caute şi alte explicaţii cât mai neconvenţionale cu putinţă 

şi mai presus de toate să nu fie certaţi pentru că au  greşit.  
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Consider că trebuie cultivată gândirea de tip ,,out of the boxˮ, să încercăm să gândim în 

afara tiparelor, să le spargem şi poate chiar să creștem unele noi. Creativitatea împreună cu 

inteligenţa, asigură evoluţia continuă a intelectului, previne plafonarea şi ne menţine mereu 

angrenaţi în ceva cu caracter progresiv.  

Grădiniţa este primul factor care contribuie în mod organizat la conturarea personalităţii 

umane, la formarea şi cultivarea gustului pentru frumos, oferind preşcolarului posibilitatea 

stimulării câmpului emoţional şi îndepărtarea inhibiţiilor.  

,,În această perioadă de vârstă, copilul ia contact din ce în ce tot mai asiduu cu mediul 

înconjurător, experienţele sale de viaţă se diversifică, se modifică, se îmbogăţesc’’. (Schwartz 

Gheorghe, 2008). 

De aceea, îmi propun, ca prin activităţile de pictură să urmăresc dezvoltarea şi cultivarea 

capacităţilor de a comunica prin culoare, de a aduce o rază de lumină în viaţa preşcolarilor, 

sprijinindu-i atunci când este nevoie pentru a evita o serie de greşeli care se întâlnesc în lucrările 

lor şi care diminuează expresivitatea acestora. Preşcolarii îndrăgesc pictura, ei fiind atraşi oricum 

de culoare, de diversitatea tehnicilor de lucru prin care îşi pot dovedi spontaneitatea, creativitatea, 

pot da frâu liber imginaţiei şi fanteziei lor. Prin pictură se antrenează coordonarea oculo-motorie, 

dezvoltarea muşchilor mici ai mâinii, simţul proporţiilor, orientarea spaţială, toate acestea 

ajutându-l pe preşcolar în învăţarea scrierii la şcoală. 

Astfel, propun lucrarea de faţă: ,,Stimularea, dezvoltarea şi cultivarea creativităţii 

preşcolarilor”  structurată pe două părţi: I. Partea teoretică şi II. Partea practică, în finalul căreia 

doresc să aflu dacă: familiarizarea copiilor cu tehnici de lucru cât mai variate, le măreşte acestora 

curiozitatea şi imprimă activităţilor de pictură un caracter atractiv şi creativ. 

Închei parafrazând: ,,Procesul creativ are nevoie de haos înainte ca să apară 

forma!ˮ(Marilyn Ferguson) 

 

Fii creativ! 
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Partea II – Partea practică – Experiment 

 

 Prezentarea problemei de cercetat, experimentul 

Aş dori să încep această parte practică, experimentul, citându-l pe Umberto Eco. Cu toate 

că se referă la ,,cum se face o teză de licenţă,, , mie mi s-a părut că este o asemănare perfectă cu 

ceea ce eu vreau să tratez în acest capitol: ,,Trebuie să trăiţi o teză ca o provocare. Cel ce provoacă 

sunteţi voi: v-aţi pus la început o întrebare la care nu ştiaţi să răspundeţi. Se pune problema să 

găsiţi soluţia printr-un număr dat de mutări. Câteodată teza poate fi trăită ca şi o partidă în doi: 

autorul nu vrea să vă încredinţeze taina sa, trebuie să-l luaţi prin învăluire, să-l interogaţi cu 

delicateţe, să-l faceţi să vă spună ceea ce nu voia, dar ar fi trebuit să o facă. Uneori teza este ca 

un joc: aveţi toate piesele, trebuie doar să le puneţi la locul lor. Important este să faceţi lucrurile 

cu plăcere. Iar dacă aţi ales un subiect care vă interesează şi aţi decis să-i dedicaţi cu adevărat 

perioada pe care v-aţi stabilit-o, vă veţi da seama că teza poate fi trăită ca pe un joc, ca un pariu, 

ca o vânătoare de comoriˮ. 

Studiind curriculum-ul, obiectivele cadru şi de referinţă ale Educaţiei artistico-plastice şi 

în special ale picturii, am ajuns la concluzia că în urma parcurgerii programei  preşcolarii ar trebui 

să aibă un anume bagaj de cunoştinţe specific picturii, să deţină nişte achiziţii, să aibă dezvoltate 

unele abilităţi cuprinzând componente senzorio-motorii, cognitive, afectiv-motivaţionale şi 

voliţionale, care asigură desfăşurarea cu succes a unei activităţi de pictură, dar în acelaşi timp, prin 

activităţile de pictura putem stimula, dezvolta şi cultiva creativitatea la preşcolari. 

În acest scop, mi-am propus să identific posibilităţile de optimizare a creativităţii şi 

creşterea rolului în stimularea calitativă a formării unor comportamente pozitive faţă de frumos şi 

artă în general şi nu în ultimul rând să dezvolt gustul estetic prin desfăşurarea acestor activităţi de 

pictură. 

Este posibil ca dacă folosim mai multe tehnici ale picturii – specifice vârstei preşcolare – 

preşcolarii vor ajunge să-şi însuşească mai bine noţiuni şi termeni din domeniul picturii, ajutându-

i totodată în stimularea, dezvoltarea şi cultivarea creativităţii, astfel încât să-i atragă mai mult 

minunata lume a culorilor? O întrebare la care voi încerca să răspund prin aplicarea prezentului 

experiment, care mi-am propus a se desfăşura pe durata unui an şcolar. 
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 Ipoteza şi obiectivele cercetării  

Ca punct de plecare, am formulat ipoteza cercetării: ,,Dacă folosim o gamă variată de 

tehnici de lucru, aceasta ajută la stimularea, dezvoltarea şi cultivarea creativităţii expresive a 

preşcolarilor,,. 

Ca obiective ale cercetării, m-am oprit la următoarele: 

- dezvoltarea limbajului plastic prin folosirea unor instrumente de lucru şi tehnici ale 

picturii cât mai variate; 

- stimularea interesului pentru pictură folosind o gamă variată de tehnici şi instrumente de 

lucru; 

- dezvoltarea spiritului de cooperare sau intrajutorare în colectivul grupei, participând 

individual, în perechi sau în echipe pentru realizarea unei lucrări. 

În stabilirea acestor obiective am avut în vedere următoarele criterii: particularităţile 

individuale de vârstă ale preşcolarilor, potenţialul fiecărui preşcolar şi nu în ultimul rând 

talentul/înclinaţia spre pictură. 

Metodele de cercetare au fost:  

- metode teoretice: cercetarea teoretică a surselor, conceptelor etc. 

- metode experimentale: observaţia, conversaţia, ancheta, experimentul pedagogic. 

-metode efective de lucru: observaţia (lucrurilor, obiectelor, lucrărilor), conversaţia, 

exerciţiul (exerciţii pregătitoare de lucru-de încălzire a muşchilor mici ai mâinilor, pictura efectivă 

a lucrării), problematizarea, analiza lucrărilor. 

 

 Prezentarea concluziilor – valorificarea cercetării 

După cum se observă, din compararea rezultatelor din etapa de pre-test cu cele din post-

test, rezultă că folosind unele tehnici de lucru şi instrumente cât mai variate încă din etapa 

preşcolară, copii ajung să-şi dezvolte limbajul plastic, interesul pentru astfel de activităţi creşte, 

creativitatea expresivă şi imaginaţia se dezvoltă foarte mult, lucrările sunt mai frumoase şi mai 

îngrijite, timpul pe care îl petrec în efectuarea unei lucrări este mai scăzut, dar mai calitativ, datorită 

cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite. 

Preşcolarii dobândesc încredere în propriile capacităţi de gândire critică şi argumentare. 

Aducând argumente pro şi contra în decodarea unei compoziţii plastice, preşcolarii îşi formează 
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deprinderi de exprimare orală, îşi îmbogăţesc vocabularul cu o terminologie specifică domeniului 

plastic şi fac cu uşurinţă analogii cu elementele sau fenomenele din natură. 

Valoarea proiectivă a lucrărilor preşcolarilor o constituie exprimarea viziunii lor asupra 

lumii. Această viziune reprezintă de multe ori personalitatea copilului care caută să comunice. 

Pictura liberă sau tematică a constituit o potrivită modalitate de evaluare a personalităţii în 

formare a preşcolarilor, a problemelor emoţionale, precum şi a relaţiilor cu familia, a traumelor pe 

care eventual le-au suferit, a nivelului de anxietate existenţială, a capacităţilor şi a dificultăţilor de 

a se adapta la mediul social. Problemele ascunse, neconştientizate, reprimate sau negate, îngropate 

în inconştient au fost exprimate printr-o manieră simbolică, adesea trasparentă în lucrările lor. 

Ca urmare a acestui experiment, ipoteza a fost confirmată şi anume: ,,Dacă folosim o gamă 

variată de tehnici de lucru, aceasta ajută la stimularea, dezvoltarea şi cultivarea creativităţii 

expresive a preşcolarilorˮ. 

În consecinţă, ,,activităţile artistico-plastice, inclusiv pictura, contribuie la dezvoltarea 

capacităţii creatoare, la formarea sensibilităţii artistice a copiilor. Copiii dobândesc cunoştinţe 

elementare despre limbajul plastic, despre modalităţile de obţinere a imaginii plastice prin 

intermediul punctelor, liniilor, petelor. Copiii preşcolari dobândesc deprinderi de respectare a 

unor cerinţe ce ţin de: redarea formei generale fiecărei părţi componente, amplasarea elementelor 

în spaţiu şi unele relaţii spaţiale prin plasarea pe suprafaţa plană mai sus, mai jos, crearea 

echilibrului vizual, îmbinarea armonioasă a formelor şi culorilor, iniţierii în noţiuni de 

compoziţie, schiţă etc.ˮ (Kelemen, G., 2007, p.247) 
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CONCLUZII 

 

La baza elaborării lucrării de faţă ,,Stimularea, dezvoltarea şi cultivarea creativităţii 

preşcolarilorˮ a stat materialul pe care literatura de specialitate îl pune la dispoziţia celui interesat 

de perfecţionare, autoperfecţionare şi cunoaştere în general.  

În urma implementării acestei cercetări, în urma rezultatelor obţinute, pot spune că: 

preşcolarii execută cu deosebită plăcere lucrări -  acestea fiind un bun prilej de stimulare a 

creativităţii expresive; îndrăgesc activităţile de pictură sub semnul noului şi al jocului – deoarece 

jocul ca metodă didactică are un rol formativ esenţial prin faptul că incită curiozitatea, structurează 

interesele, gândirea şi dezvoltă aria relaţiilor interpersonale. 

Este necesar ca eu, ca şi îndrumător al activităţii, să mă aplec cu multă atenţie asupra lor şi 

să le apreciez aşa cum se cuvine şi merită lucrările.  

Cunoaşterea abilităţilor şi a intereselor copiilor mă duce spre orientarea lor, către acele 

activităţi care să le permită ca aceste abilităţi, prin exerciţiu, să devină aptitudini. 

Fie că se desfăşoară frontal, pe grupe sau individual, important este ca fiecare copil să-şi 

exercite capacităţile. Cunoscând preferinţele copiilor şi potenţialul acestora, îi pot stimula, 

punându-le la dispoziţie diferite materiale, efectuând o gamă variată de tehnici de lucru, astfel 

întregul orizont plastic devenind tot mai mare. Totodată, lucrând diferenţiat cu copiii în activităţile 

de pictură, pot descoperi valori individuale, astfel copilul va exterioriza prin intermediul lucrării 

sale, atât ceea ce ştie el despre lucruri, ceea ce vede, cât şi propriile sale trăiri, propria personalitate. 

Cercetând amănunţit situaţiile create, cât şi comportamentul copiilor, am constatat că eu ca 

îndrumător, formator, deschizător de drumuri, le pot îmbogăţi experienţa, le pot motiva dorinţa de 

a crea, le pot determina şi susţine exprimarea plastică.  

,,Fiecare individ constituie o personalitate, care se structurează şi se construieşte în 

ritmuri diferite, pe tot parcursul existenţei sale. Personalitatea conferă omului o identitate proprie, 

nonrepetitivă, unicitate, expresie a unei îmbinări a variabilelor sale interne, unele impunându-se 

cu o intensitate mai puternică în structura de ansamblu a acestui construct umanˮ. (I. Nicola). 

La preşcolari, utilizarea unor tehnici, instrumente şi materiale cât mai variate, constituie 

exerciţii de dezvoltare a calităţii motrice, de dezvoltare a memoriei vizuale, de observare, de 

dezvoltare a spiritului de invenţie. 
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Învăţarea începe încă de la naştere, dar vârsta preşcolară corespunde unui stadiu de maximă 

flexibilitate şi receptivitate la influenţele educative, este momentul în care se pun bazele 

personalităţii copilului şi se structurează principalele instrumente şi capacităţi de bază, care 

facilitează învăţarea şcolară şi nonşcolară. 

Consider că experienţa dobândită în elaborarea acestei lucrări îmi va oferi posibilitatea de 

a ridica performanţele pe care le voi atinge în cadrul activităţii didactice, acest lucru constituind 

un beneficiu important pentru preşcolarii cu care voi lucra.  
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Impactul mesajelor media asupra afectivității copiilor 

BRASOVEANU AUGUSTA 

 Mass media face parte din viața fiecăruia dintre noi. Fie că ascultăm radioul, privim 

televizorul, citim un ziar sau o revistă, iar mai nou accesând facebookul, suntem , “bombardați”  

din toate părțile cu  multă informație.  Știri de senzație, Breaking News, Șoc, Șoc…Șoc!, stări de 

fapt, momente de viață, accidente,  îndemnuri la implicare în viața socială și la ajutorarea 

semenilor, evenimente cultural - educative, sportive, publicitate, mesaje…, pe scurt, lumea în care 

trăim. 

Unele informații primite ne revoltă, altele ne stârnesc curiozitatea: unele ne deprimă, altele 

ne mobilizează să acționăm, să ne implicăm în activități caritabile, altele ne îmbogățesc sufletul și 

ne sensibilizează, iar altele ne deprimă. O diversitate de emoții, sentimente, pasiuni, aspirații. 

Ca adulți trăim aceste stări, și poate că într-un fel suntem pregătiți să facem o selecție să 

distingem limita între bine și rău,  cu toate că sunt și adulți care având ca deviză “s-a dat la 

televizor”, “am citit în ziar/ revistă”, “am văzut pe facebook”,  iau de bune anumite  diete 

senzaționale pentru a-și îmbunătăți forma fizică, dau crezare unor medicamente - minune, care le 

produc agravarea bolii sau chiar moartea. 

Dacă pentru noi adulții unele mesaje au un efect atât de grav asupra afectivității și 

comportamentului, cu atât nai mult sunt afectați copiii, când nu sunt ajutați să înțeleagă ce este 

util sau nu, din programele pe care le privesc la televizor, sau din alte mesaje media. 

Aceștia pot învăța ceva bun dintr-o emisiune educativă, științifică, culturală, sportivă sau  

dintr-un desen animat,  în care personajele și dialogul  dintre ele este adecvat pentru a putea face 

pași buni spre împlinirea aspirațiilor și formarea ca personalitate. 

 De multe ori întâlnim în filmele de desene animate, supereroi,  violență, un limbaj trivial, 

care în timp este asumat de copil prin dorința de a imita. Ne întrebăm de ce copiii devin agresivi, 

de ce nu au răbdare,   de ce sunt uneori stresați încă de la vârste mici,  cum de nu știu să asculte 

cu atenție când li se vorbește, țipă, sau vorbesc foarte tare, toate acestea părând ceva firesc pentru 

ei. 

Copiii vor să se identifice cu aceste personaje, să le imite și spun: vreau să fiu ca Batman, 

ca Superman, ca Prințesa războinică,…să mă lupt, să înving….., vă arăt eu vouă,  sunt cel mai 

tare. Copilul mic  nu are capacitatea de a diferenția între lumea filmului și viața reală. Se cunoaște 

cazul fratelui mai mare, care din joacă și - a ucis surioara din pătuț, crezând că o va învia, pentru 

că așa a  văzut într-un film. 

 Încă de mic, dorința de a fi ca și,, X”, de a imita gesturi, ținută, comportament poate deveni 

în timp o obsesie. Încercând să fie ca ,,Xdevin adeseori, nemulțumiți, frustrați, disperarați, rămân 

cu  regretul că nu au reușit în încercarea lor, și,  în loc să se descopere pe sine, să înțeleagă că este 
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o persoană unică, înzestrată cu potențial și valoare, se risipesc, uitând că trăiesc într-o lume reală, 

într-o lume care așteaptă să fie descoperită, pentru a-ți oferi emoții, sentimente, pasiuni. 

Ar fi bine ca părinții să facă o selectare a programelor vizionate de copii, să vizioneze 

împreună anumite programe, să vorbească despre cele vizionate, să rețină acele mesaje care să-i 

îndrume  spre ceea ce le dezvoltă afectivitatea, pentru a-și  exprima, bucuria, dragostea, armonia, 

frumusețea, știind că afectivitatea determină conduita și comportamentul.  

Văzând împreună cazul unui copil bolnav sau al unei familii nevoiașe, și mesajul de a ajuta, 

discutând despre aceasta în familie sau la școală, se trezesc sentimente de dragoste, de înțelegere 

și dorința de a ajuta, de a fi alături de cel aflat în dificultate. Aceste sentimente se traduc apoi în 

fapte și în bucuria de a vedea pe cineva fericit. 

De multe ori, părinții sunt prea ocupați cu munca lor, petrec prea puțin timp împreună cu 

copilul  și, chiar dacă sunt acasă, sunt bucuroși că astfel copilul lor este liniștit,  că este în camera 

lui, că se uită pe calculator, pe tabletă, se joacă… este bine. Nu au un control asupra  “capcanelor 

internetului”,  asupra accesărilor de pe facebook, asupra prietenilor  sau a jocurilor propuse.  

Există impresia că acolo totul este permis, că poți avea oricâți prieteni dorești, fără să te 

gândești că -  poate ca și tine - unii și –au construit un profil imaginar, pentru a crea invidii sau 

pentru provocări.Mă gândesc la jocul “Balena albastră”, care a produs multe victime în rândul 

copiilor, care neînțelegând pericolele jocului s-au implicat afectiv în efectuarea sarcinilor primite, 

trecând prin diferite stări affective extreme, pentru ca în final să încheie jocul cu “sinuciderea”. 

  Dacă nu vom fi atenți la copilul nostru și îl vom lăsa să-și petreacă timpul mai mult singur 

în fața calculatorului sau televizorului, fără să avem un control și un program, vom observa în 

timp schimbări în comportamentul copilului: limbaj, comportament violent, agresivitate, 

închiderea în sine, lipsa motivației de învățare,  izolare în lumea pe care și-a creat - o în timp sau 

chiar lipsa dorinței de a trăi. Or, se știe că mediul social şi cel familial au o influenţă hotărâtoare 

asupra dezvoltării și asupra formării personalității. 

Este foarte important de observat comportamentul copilului şi în şcoală, dar şi preocupările 

lui după orele de curs, pentru că de multe ori poţi fi foarte surprins când un copil aparent liniştit, 

cu rezultate bune la învăţătură,  îţi oferă „surprize” ca părinte sau ca profesor. Este de dorit un 

dialog real şi sincer, o comunicare constructivă. Copilul are nevoie să fie ascultat şi înţeles de cei 

mari, cu atât mai mult atunci când greşeşte sau când este dezorientat.  

Să nu uităm că viața afectivă este influențată de mediul social. Impactul repetat al emoțiilor 

- furia, frica, mânia, disperarea, dezgustul, invidia, simpatia, antipatia, speranța, mila, bucuria 

explozivă - poate duce la cristalizarea unor sentimente, după care acestea devin o sursă frecventă 

de emoții puternice. Motivul principal al activităților noastre îl constituie sentimentele, pasiunile, 
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aspirațiile. Progresul afectiv se realizează datorită experienței reale, în care individul are anumite 

satisfacții sau opreliști, ceea ce în timp duce la îndrăgirea unor activități și la ocolirea sau 

disprețuirea altora. 

 Expunerea excesivă a copiilor de vârstă mică în faţa televizorului are efecte catastrofale 

asupra acestora după ce intră la şcoală, când vor deveni elevi neatenţi în timpul orelor, vor avea 

rezultate mediocre la matematică şi vor fi respinşi de ceilalţi copii, potrivit unui studiu canadian. 

( care? ) 

Potrivit AFP, deşi impactul negativ al televizorului asupra copiilor este cunoscut de mult 

timp, acest studiu canadian, publicat în Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, reprezintă 

o premieră în domeniu, fiind realizat pe copii cu vârste foarte mici şi oferind evaluări foarte precise 

ale "pagubelor" produse. 

Studiul a fost realizat pe o perioadă de opt ani, pe un eşantion de 1.314 copii. Părinţii lor 

au acceptat să precizeze timpul petrecut în faţa televizorului de către copiii lor, la vârsta de 29 de 

luni, apoi la 53 de luni, iar învăţătorii şi profesorii le-au evaluat performanţele şcolare şi 

psihosociale, dar şi starea generală de sănătate. 

"Fiecare oră peste medie (care este de şapte ore pe săptămână în Quebec) reduce cu 7% 

angajamentul manifestat de copil în timpul orelor de şcoală", a declarat Linda S. Pagani, 

cercetătoare la Universitatea Montreal, coordonatoarea studiului. 

Potrivit acestui studiu, dependenţa de televizor a copiilor cu vârste cuprinse între doi ani 

şi patru ani provoacă o scădere de 6% a rezultatelor la matematică (însă nu are niciun efect negativ 

asupra capacităţii de lectură), o creştere cu 10% a riscului de a fi respins de ceilalţi colegi de clasă 

(prin tachinări, insulte şi agresiuni, în general bulling), o scădere cu 13% a activităţii fizice în 

weekend şi cu 9% a activităţii fizice în general, o creştere cu 9% a consumului de băuturi acidulate 

dulci şi cu 10% a cantităţii de alimente consumate într-o zi, conducând la o creştere cu 5% a 

indicelui masei corporale la vârsta de 10 ani (IMC = greutatea împărţită la pătratul înălţimii). 

În concluzie, mesajele media pot avea o influență majoră asupra afectivității copilului și a 

comportamentului acestuia,  de aceea se impune o implicare din partea adulților și o 

responsabilizare a celor care le transmit, dar și din partea părinților, pentru o justă  receptare a lor 

de către copii, care să ducă la  progresul acestora, la dezvoltarea afectivității și a unei personalități 

armonioase. 
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CRĂCIUNUL ÎN FRANŢA 

Profesor Bulgariu Alina 

Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu” Năvodari, jud. Constanţa 

 

Crăciunul în Franţa, este sinonimul veseliei şi bucuriei, distracţiei şi ospăţului. Este acel moment 

al anului aşteptat cu nerăbdare, mai ales pentru reîntâlnirea cu prietenii şi rudele, pentru 

melodicitatea unică a colindelor specifice dar mai ales, pentru preparatele culinare, Crăciunul în 

Franţa este sărbătorit cu entuziasm şi pasiune. Iar unele regiuni păstrează şi azi tradiţii moştenite 

din cele mai vechi timpuri..  

Crăciunul in Alsacia 

 

Alsacia este o regiune cu multe tradiţii de Crăciun, cu aspecte tipice.“Coroana de Avent” (perioada 

de patru săptămâni înainte de Crăciun) apare în casele oamenilor de obicei în duminica cea mai 

apropiată de Sfântul Andrei. Ornată cu patru lumânări, emblema aşteptării naşterii Domnului, 

simbol al speranţei şi luminii, ea marchează începtul pregătirilor pentru sărbătorile de sfârşit de 

an.  

În regiunea Provence, Crăciunul readuce în prim plan tradiţiile ancestrale: 

 

1. Este perioada când îşi fac apariţia figurinele mici din lut numite “micii sfinţi” (santons ) 

ce reprezintă locuitorii unui sat  provensal dar şi autorităţile locale precum şi personajele 

din scena naşterii lui Isus. 

2. Un alt obicei îl reprezintă cele 13 deserturi – care se referă la numărul mesenilor Cinei 

cea de Taină. Aceste deserturi sunt servite la întoarcerea de la slujba de la miezul nopţii 

şi vor sta pe masă până pe 27 decembrie. Masa este decorată cu spice de grâu şi planta 

ilex considerată un talisman. 
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In Burgundia – Bourgogne, Crăciunul stă sub semnul mâncării. Printre cântecele de 

Crăciun ale copiilor, se servesc nelipsiţii melci cu sos de pătrunjel,  tocană sau ochiuri în sos 

de vin . 

 

 În regiunea Champagne – Ardenne Crăciunul stă sub semnul prăjiturii fagure care se mănânca 

înainte de liturghia de la miezul nopţii  

 în timp ce locuitorii regiunii Franche – Comté servesc castane calde  cu vin fiert în această 

perioadă.  

În Corsica muzica şi tradiţiile sunt importante: 

Cântecul “Petit Papa Noël” a fost inventat de un Corsican care nu este altul decât Tino Rossi. 

Un alt obicei din Ajunul Crăciunului respectat în  unele zone ale Corsicii constă în  vizitarea a 

şapte familii din sat pentru a le oferi un butuc şi a mânca  mandarine. 
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CRĂCIUNUL ÎN MARAMUREŞ 

Autor : prof. Ignat Cornelia Liliana , Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” ,  

Baia Mare, Maramureș 

 

        Se apropie Crăciunul! 

Vechi datini româneşti  ne ajută în fiecare an să  simţim şi să trăim atmosfera plină de 

căldură şi veselie a sărbătorilor de iarnă. Atmosfera de sărbători ne învăluie cu căldură şi cu 

dorinţa de a fi mai buni şi mai înţelegători. Este perioada în care totul este posibil, ne 

amintim de copilărie, ne învăluim în miresme de brad şi de cozonaci fragezi 

    și pufoși și ne încălzim sufletele cu colinde tradiționale. 

Venirea Crăciunului reprezintă unul din cele mai aşteptate momente ale anului . El 

reprezintă motiv de bucurie pentru întreaga familie , prilej prin care cei dragi se adună în 

jurul bradului împodobit şi prin colinde , cinstesc Naşterea Domnului . 

Această sărbătoare prilejuieşte întâlnirea cu unele din cele mai frumoase tradiţii şi 

obiceiuri româneşti, care s-au păstrat şi diversificat în funcţie de zonă şi de capacitatea 

oamenilor de a menţine spiritul sărbătorilor aprins. 

 Perioada sărbătorilor de iarnă începe de la Sfântul Nicolae , din 6 decembrie  şi se 

termină de Boboteză , pe 6 ianuarie . Aşadar , o lună plină în care tradiţia este la loc de cinste 

. 

 Pe 6 decembrie este ziua Sfântului  Nicolae . Acesta ,datorită credinţei lui , este făptuitor 

de minuni şi martir pentru credinţa în Iisus Hristos . La români , Sfântul Nicolae este 

închipuit ca un moş cu barba albă, care face cadouri celor mici . În seara de ajun ( 5 

decembrie ) copiii îşi curăţă ghetuţele , pe care le pun la geam sau la uşă şi moşul va aşeza 

în ele cadouri .  

Plină de parfum divin, minunata sărbătoare a Naşterii Domnului (Crăciunul) revine iar, 

ca prilej de bucurie. Cei mici îşi luminează copilăria acestor zile deosebite semănând bucurie 

prin vestea colindelor, recompensaţi fiind cu daruri creştineşti dăruite de gazde. 

Maramureşul îmbracă sfânta haină a acestor sărbători poate mai deosebit ca niciunde în 

lume. Colindele, asemeni unor rugi înălţate spre ceruri deschid uşile inimilor şi a caselor de 

maramureşeni vrednici , cu frică şi respect pentru Dumnezeu , bucurându-i deopotrivă. 

“Corindele” sunt învăţate şi repetate pe toată perioada postului. Cete de tineri şi vârstnici 

, bărbaţi şi femei , vecini sau prieteni , pornesc de la o casă la alta , lăudând şi slăvind 

Naşterea Mântuitorului . Colindele răsună peste tot înălţând parcă , spre ceruri , bucuria 

venirii Domnului în lume .  
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În Sfânta Noapte nu doarme nimeni căci de la casa preotului încep cetele de colindători, 

precum un regal , ducând pretutindeni salba lor de colinde . Apoi obiceiuri rămase din moşi 

strămoşi , păstrate cu sfinţenie întregesc frumuseţea sfintelor sărbători de Crăciun. Miezul 

Nopţii Sfinte e completat de "Viflaim", obicei care înfăţişează prin cei aproximativ douăzeci 

şi patru de tineri , personaje biblice - punctul central axându-se pe Naşterea Domnului . 

Magica noapte îşi continuă farmecul , copii sănătoşi , rumeni în obraji umblând cu "Steaua" 

ori amintind , "Irozii". Din casele creştinilor nu lipseşte nici bradul , darnic împodobit , 

mândria fiecărei familii creştine . În vremurile din trecut , bradul era ornat cu mere , nuci , 

şiruri de boabe de fasole albă ce simboliza purificarea sufletului , acum înlocuite cu 

ornamente moderne . Dar trecutul şi prezentul aici poartă esenţa aceleeaşi idei nobile .  

Pe 24 decembrie este Ajunul Crăciunului , iar obiceiurile specifice acestei zile sunt de 

natură religioasă . În Maramureş , Crăciunul continuă să fie o sărbătoare la care tradiţiile şi 

obiceiurile se păstrează cu sfinţenie , cel mai bine acestea putând fi văzute la sate . Însă , şi 

în marile oraşe , în Ajunul Crăciunului , se pot vedea cete de colindători , care merg să 

vestească Naşterea Domnului . Aici este locul unde se aud glasurile cristaline ale copiilor şi 

tinerilor , dar şi ale bătrânilor care vestesc Naşterea lui Iisus , dar întâi de toate întreabă 

gazda ,, Slobodu-i a colinda ? ” 

 În Ajunul Crăciunului primii care pleacă la colindat sunt copiii . Cu trăistuţele în gât 

aceştia merg pe la casele gospodarilor ca să anunţe marele eveniment care se va produce , 

iar în schimbul colindei primesc colăcuţi , nuci , mere , iar mai nou şi dulciuri. 

 ,,Steaua “ şi  ,, Capra” sunt distracţia coconilor . Copiii care umblă cu Steua şi Capra îşi 

confecţionează din timp costumaţia care mai de care , să fie cât mai strălucitoare . 

 Vine apoi rândul tinerilor şi bătrânilor care merg a ,,corinda” toată noaptea de Crăciun, 

organizaţi în grupuri .  

 Masa de Crăciun este momentul magic al acestei sărbători . Cel mai important este ca 

de Crăciun casa să fie curată şi împodobită de sărbătoare . 

 Moş Crăciun , ademenit de mirosul bradului împodobit şi de mirosul cozonacului 

proaspăt , vine încărcat cu daruri pentru micuţii cuminţi . Adunarea membrilor familiei în 

jurul mesei pline şi al bradului împodobit este elementul cel mai bine conservat . 

 An de an , bucuria Naşterii Domnului pune stăpânire pe întreaga noastră fiinţă . Este de 

fapt , partea comuniunii noastre la bucuria cea sfântă şi fară de sfârşit a vieţii dumnezeieşti 

. 
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 Valoarea spirituală a Crăciunului este singura care contează în aceste zile . Liniştea 

zâmbetul şi bucuria din zilele premergătoare marii sărbători trebuie trăite în suflet . Aceste 

trăiri nobile fac ca spiritul Crăciunului să intre cu adevărat în casele noastre . 

 Hristos a coborât din ceruri pentru ca noi să-i ieşim întru întâmpinare . Să avem , aşadar 

în inimile noastre fiorul sfânt, trăit de magii care au mers să se închine Mântuitorului , 

aducând daruri Celui ce s-a făcut Om , pentru ca noi să ne îndumnezeim prin credinţa şi 

faptele noastre . 

        Aşa cum străbunii noştri au făcut-o la rândul lor, se cade ca generaţiile de astăzi să ducă 

peste veacuri aceste obiceiuri şi tradiţii , care să nu dispară o dată cu trecerea timpului. 

 Purtând în inimi şi în cugete bucuria acestei sfinte sărbători , vă doresc tuturor să o 

petreceţi cu pace , sănătate şi alese bucurii , potrivit datinilor străbune . 

,, Sărbători fericite !” 
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Crăciunul la români 

Dascălu Andreea Mădălina  

 

 “ Binecuvântat fie Copilul care a binecuvântat astăzi Betleemul! 

 Binecuvântat fie Pruncul Care i-a întinerit astăzi pe oameni! 

 Binecuvântat fie Rodul Care s-a pogorât la noi, flămânzii.  Binecuvântat 

fie cel milostiv care a îmbogățit dintr-o dată toată sărăcia noastră și a umplut 

toate nevoile noastre. Binecuvântat fie Cel pe Care îndurarea Sa L-a aplecat 

ca să tămăduiască bolile noastre. “ ( Sf. Efrem Sirul- Imnele Nașterii și 

Arătării Domnului, Editura Deisis, 2010, Ediția a II- a, Sibiu, p.31) 

 Nu de puține ori auzim vorbindu-se despre Crăciun drept perioada din an 

în care este împodobit bradul, este așteptat atât Moș Nicolae, cât și Moș 

Crăciun. Deși pare un subiect desuet, Crăciunul înseamnă mult mai mult: 

reprezintă acea bucurie pe care fiecare dintre noi o simte atunci când dăruiește 

sau își ajută aproapele, starea de bine ce ne inundă corpul întreg datorită 

timpului petrecut cu familia, și cel mai important, Cărciunul repezintă nașterea 

Domunului Iisus Hristos. 

 Crăciunul se sărbătorește în luna decembrie, denumită și Neios. Această 

lună anunță începutul pentru mai multe tradiții și obiceiuri; de exemplu, 6 

decembrie- Moș Nicolae, 20 decembrie Ignatul Porcilor etc. De menționat 

faptul că noaptea este un element cheie, toate sărbătorile, majoritatea 

obiceiurilor și tadițiilor fiind nocturne. Aceasta devine timpul ales special în 

care individul se poate regăsi pe sine, poate lua decizii mai bune, altfel spus, 

gândurile, ideile, sentimentele prind viață. 

 În primul rând, printre cele mai cunoscute și îndrăgite tradiții de Crăciun 

se numără colindatul sau mersul cu colindul. Colindatul are loc în prima zi de 

Crăciun, atunci când colindătorii folosesc steaua și sorcova pentru a le face 

oamenilor cunoscută nașterea Domnului. Din bătrâni se crede că aceia care nu 

doresc să deschidă ușa colindătorilor, vor fi urmăriți tot anul de neajunsuri și 

ghinioane. În al doilea rând, obiceiul cel mai îndrăgit de copii este aducerea 

cadourilor de către Moș Nicolae. Sfântul, cunoscut sub mai multe denumiri în 

funcție de zonele și regiunile țării( de pildă, în Transilvania este numit 

Sânnicoară) este chiar un personaj real care atrage după sine mai multe mituri. 

Este înfățișat călărind un cal alb, albul semnificând prima ninsoare care cade în 

decembrie, este cel care are grijă de viața soldaților în război, dar și sfântul 

care aduce cadourile mult dorite și mult visate copiilor cuminți și nuiele pentru 

cei neascultători. Se spune că, pe 6 decembrie, crengi de păr, cireși, măr se pun 

în apă pentru a înflori de Anul Nou. În acest fel, se verifică cât de roditoare va 

fi livada în anul ce urmează. Obiceiul este des întâlnit în Oltenia. Astfel, 6 

decembrie este considerată sărbătoarea creștină care aduce victoria binelui 

asupra răului. 
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 În al treilea rând, românii au obiceiul de a pune busuiocul sub pernă(în 

special fetele nemăritate pentru a-și visa ursitul). Busuiocul, plantă 

miraculoasă folosită în mai multe domenii ( domeniul gastronomic de 

exemplu) este semănat pe data de 23 aprilie, de Sf. Gheorghe, apoi îngrijit și 

udat. Fetele nemăritate după ce l-au purtat la brâu sau în păr, îl pun sub pernă 

de Crăciun. 

 În al patrulea rând, pe data de 24 spre 25 decembrie, în Mehedinți există 

obiceiul arderii unui butuc; cenușa sau ceea ce a mai rămas din butuc este 

păstrat și folosit ca leac împotriva bolilor. O altă tradiție de Crăciun este 

Ignatul sau Ignatul Porcilor. Sunt făcute semne distinctive pe porc, pe frunte, 

pe ceafă și pe spate. Pielea jupuită este utilizată pentru a se face opinci, 

grăsimea este folosită împotriva farmecelor. Un lucru interesant în legătură cu 

acest obicei este faptul că însuși porcul este văzut și perceput ca un animal ce 

este nemulțumit de hotărârile pe care Bunul Dumnezeu le-a luat atunci când a 

împărțit atribuțiile fiecărui animal. Din această cauză, porcul a fost pedepsit să 

grohăie mereu, fie că îi este foame, fie că nu, fie că îi este cald sau frig. 

 “ După ce Dumnezeu a făcut pe rând toate lighioanele, le-a adunat 

înaintea sfântului divan și i-a spus fiecăruia soarta ce o are pe lume. A spus 

calului că va ajuta pe om, că va fi călărit de om. (...) A spus câinelui că va 

apăra casa omului, va fi hrănit de om, va fi bătut și mângâiat de el. Tuturor 

Dumnezeu le-a arătat cu mare chibzuială, rostul lor în lume. La toată această 

rânduială, fiecare vietate se supusese fără cârtire, căci cine ar fi cutezat să 

stea împotriva lui Dumnezeu Sfântul? Numai porcul săracul, grohăia a 

nemulțumire întruna, ca o tobă spartă. Dumnezeu, drept pedeapsă l-a sorocit 

să grohăie toată viața lui ca un nemulțumit. (Legendele faunei, 1994, p.78-79) 

 În al cincilea rând, un alt obicei creștin ține de sufletele celor adormiți. 

Spre exemplu, în partea de vest a Olteniei și în partea de est a Banatului, în 

ziua de Crăciun, mormintele sunt tămâiate, se împarte pomană și în acest fel le 

este cerut ajutorul celor decedați în legătură cu anumite probleme. Aceste 

probleme pot face referire la sănătatea indivizilor, la pedepsirea dușmanilor, la 

cununia sau nunta fecioarelor. Cel de-al șaselea obicei de Crăciun este 

reprezentat de umblatul cu icoana de către fiecare preot. Acest obicei are loc 

atât la oraș, în mediul urban, cât și la sate în mediul rural. Umblatul cu icoana 

semnifică acel dar important primit de creștini din partea bisericii, dar prin care 

aceștia îl primesc pe Mântuitor în casă, în suflete, devin mai buni și înțeleg ce 

înseamnă cu adevărat magia Crăciunul. Crăciunul în adevăratul sens al 

cuvântului se regăsește în faptele bune pe care le facem, în bătăile inimii care îl 

cheamă cu îndurare pe Hristos și în smerenia pe care încercăm să o dobândim 

pentru a fi cât mai mult pe placul lui Dumnezeu. Degeaba bradul este 

împodobit și cadourile sunt multe dacă inima este săracă și lipsită de Sfântul 

Duh. Mai importante decât cadourile de sub brad sunt cadourile spiritual 

obținute cu greu, dar care se pot pierde numaidecât. 
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 În tradiția și în obiceiurile românilor, bradul înseamnă speranță, iar 

simplul fapt că acesta rămâne verde tot timpul anului denotă iubirea 

nemărginită a Mântuitorului față de oameni. Din acest punct de vedere, 

oamenii împodobesc bradul în Ajunul Crăciunului. Acesta este îmbrăcat cu tot 

felul de ornamente și cu multe dorințe. O altă tradiție are loc pe data de 28 

decembrie, pe Valea Someșului. Se numește Îngroparea Crăciunului. Feciorii 

se strâng la așa-numita “ casa jocului” unde este ales unul dintre ei pentru a 

juca rolul Crăciunului mort. Feciorul este pus pe o scară de lemn, este acoperit 

și dus la râu. Toată această scenă este jucată ca o înmormântare și implică 

tradițiile și obiceiuri precum: jelitul mortului, bocetul, slujba ținută de proet, 

iertarea păcatelor. După toate acestea, mortul este aruncat pe gheață, se ridică 

și învie. Noua persoană este, de fapt, Crăciunul Nou. 

 În concluzie, obiceiurile și tradițiile diferă de la regiune la regiune, însă 

un lucru este foarte important. Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne unește, ne 

vestește Nașterea Mântuitorului. Crăciunul nu înseamnă multe cadouri scumpe, 

cel mai de preț dar fiind ochii sufletului care călăuzesc persoana pe calea cea 

dreaptă. De Crăciun trebuie să-l lăsăm pe Iisus să se nască, să avem mai multă 

grijă de suflet decât de trup. 

 “ Aceasta e noaptea împăcării, nimeni încruntat și întunecat să nu fie în 

ea; în această noapte care dă pace tuturor, nimeni să nu amenințe și să nu 

facă tărăboi!” ( Sf. Efrem Sirul- Imnele Nașterii și Arătării Domnului, Editura 

Deisis 2010, Ediția a 2-a, Sibiu, p.24) 
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Crăciunul lui Moș Gerilă 

 

Potlogea Monica, profesor de limba și literatura română 

Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară ,,Țara Bârsei” 

 

Brăduleț, brăduț drăguț 

Brăduleț, brăduț drăguț, 

Ninge peste tine! 

Haide, hai, în casa mea, 

Unde-i cald și bine 

Pom de Anul Nou te fac, 

Cu beteala am să te-mbrac 

Și steluțe, o mie!  

 

Crăciunul pentru poporul român a avut odată o altă semnificație, în care denumirile generice 

care trimiteau la religiozitatea creștină sau la iubirea poporului pentru Mântuitor erau interzise. 

Bradul de Crăciun era pomul de Anul Nou, așa cum este numit și în versurile colindului de mai 

sus, colind care ilustrează limba de lemn a perioadei. Nașterea lui Hristos era înlocuită cu 

Revelionul și vacanța de iarnă. Colindele erau adevărate ode adresate conducătorului, Plugușorul 

devenind un cântec închinat bunăstării partidului, iar în cele din urmă Moș Crăciun era înlocuit cu 

Moș Gerilă, figură prin care se încerca eliminarea din conștiința colectivă a sărbătorii creștine. 
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Principalele victime ale acestei suprimări au fost copiii pentru care sărbătoarea Crăciunului 

era cu totul diferită de cea din prezent. Scrisorile 

erau adresate lui Moș Gerilă, nu lui Moș Crăciun 

iar dorințele copiilor cu greu puteau fi 

îndeplinite în condițiile în care toate alimentele și 

bunurile de orice fel erau raționalizate. 

Cadourile, deliciile, chiar și banalele dulciuri sau fructe 

erau niște rarități pentru copiii lui Moș Gerilă iar dacă 

existau, acestea erau condiționate fie de note de zece la 

școală, de purtare exemplară, de o conduită 

excepțională etc. Imaginea lui Moș Gerilă era conturată în concordanță cu ,,omul nou socialist” 

care milita pentru binele partidului și care avea trăsăturile unui activist de partid: „Moş Gerilă toţi 

îmi spun/ Că eşti darnic şi eşti bun/ Dar să stii mai din’ainte/ C-am fost băieţel cuminte,/ Şi mai 

spun aşa să ştii/ Ca eu nu-ţi cer jucării/ Cum ţi-ar cere şi alţi copii./ Însă nu m-aş supăra/ Dacă 

tot mi-ai da ceva.” 

Colindele învățate de acești pionieri sau uteciști erau secătuite de efervescența creștină, de 

urările de bine, de magia sărbătorilor dată de nașterea Mântuitorului, de iertare, credință, fiind 

înlocuite cu niște colinde-patriotice în care era slăvită figura ,,Geniului din Carpați” și a soției sale, 

erau slăvite valorilor patriotice precum dragostea față de partid, de conducător, bunăstarea 

partidului, preaslvăvirea tânărului muncitor etc. De exemplu, un fragment din Plugușorul anului 

1980: 

Aho, aho, copii şi fraţi/ Staţi puţin şi nu mînaţi/ Şi urarea mi-ascultaţi/ C-am pornit-o de cu 

zori/ Prin ţară colindători/ Prin oraşe, prin comune/ Cu urările străbune/ De viaţă, de sănătate/ 

La constructorii voinici/ La mineri, la-nvăţători/ Că ni-e ţara cîmp de flori/ Răsădit de muncitori/ 

Tînăr să se-nalţe-n soare/ Cu uzine, cu ogoare/Şi cu vise minunate (...)Anul care s-a-ncheiat/ A 

fost mîndru ... Pentru zile minunate/ De partid asigurate; Anul care s-a-ncheiat/A fost mîndru şi 

bogat/ Am'nălţat un imn ales/ Pentru-al XII-lea Congres/ Cîntând dragostea fierbinte/ Pentru 

bravul preşedinte/ Reales de-al ţării For/ Şi de întregul popor/ Să ne fie înainte/ Înţelept 

conducător/ Nalt exemplu, far şi zbor ...." 

O categorie aparte a colindelor este cea din cadrul închisorilor comuniste, un adevărat 

fenomen pentru cultura română, ele deservind direct suferințelor și amărăciunii celor închiși pe 

nedrept. Unele dintre acestea erau compuse de poetul Radu Gyr, figură neagreată de forțele 
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comuniste ale vremii: ,,A venit și-aici Crăciunul/ Să ne mângâie surghiunul./ Cade alba nea/ Peste 

viața mea./ Peste suflet ninge./ Cade alba nea/ Peste viața mea/ Care-aici se stinge.” Tonul lor 

dramatic contura imaginea unei lumi mizere, a unei lumi nedrepte a închisorii, în care mulți erau 

închiși pentru curajul de a spune adevărul, de a se răzvrăti împotriva atrocităților. Din păcate, ecoul 

acestor voci se va auzi abia în 1989 când vocile tuturor românilor se vor uni în cor și vor striga 

aceeași deviză: ,Libertate”. Până atunci însă fiecare voce era suprimată în tenebrele celulelor prin 

teroare, frică și tortură, Astfel, colindele de Crăciun deveneau adevărate slave prin care deținuții 

își cântau durerea.  

Sărbătoarea creștină a Crăciunului era eclipsată de fervoarea Revelionului, marcată prin 

festivități și plăsmuirea unei imagini idilice a Republicii Populare Române, o imagine menită să 

aducă glorie conducătorului etern și soției sale. Petrecerea de Anul Nou reprezenta un prilej de 

propagandă și de stabilire a noilor obiective. Exacerbarea cu care se marca Revelionul reprezenta 

punctul de maximă afirmare a forțelor comuniste, în fiecare oraș organizându-se diverse activități, 

deschizându-se patinoare, pârtii de schi, săli de spectacol etc. toate în contrast cu imaginea 

dezolantă și traiul mizer din restul anului. Ca într-o tragi-comedie, contrastul dintre aparență și 

esență era evident în conducerea socialistă. Snobismul dictatorului care își citea discursurile de pe 

foaie și imaginea neșlefuită a soției sale contrastau cu poziția înaltă pe care ei o dețineau.  

Trecerea dintre ani era marcată de discursul tovarășului care intra în casele tuturor oamenilor 

prin intermediul Televiziunii Române și le amintea de realizările socialiste și de  obiectivele 

propuse pentru noul an. În plus, prin milostivenia sa, lumina nu mai era luată ca în restul zilelor, 

ci era difuzat un program prelungit, bineînțeles cu șlagăre comuniste și programe care treceau mai 

întâi prin ochiul vigilent al cenzurii.  

Fervoarea cu care era sărbătorit Revelionul cuprindea întreaga țară, învăluind-o în straie de 

petrecere prin care se dorea eclipsarea imaginii reale și a traiului mizer al românilor. Imaginile 

bucatelor și preparatelor delicioase, magazinele doldora de alimente care erau difuzate la televizor 

veneau să legitimeze sistemul, să demonstreze belșugul și nivelul de trai ridicat al românilor, totul 

datorându-se bunului conducător care veghea permanent asupra poporului său. Evident, imaginea 

feerică creată era doar pentru televizor și doar pentru a se ascunde lipsurile din magazine. Odată 

cu plecarea camerelor de filmat, rafturile îmbelșugate se goleau iar românii erau nevoiți să stea la 

cozi și să își cumpere produse raționalizate. 

Crăciunul lui Moș Gerilă rămâne o amintire neplăcută pentru unii, o pată în istoria României, 

dar o amintire dorită de unii, păstrată vie în sufletele lor, o nostalgie izvorâtă din anii tinereții, din 
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perioada adolescenței și a copilăriei pe care au trăit-o, iar privirea melancolică întoarsă spre trecut 

caută acei ani, nu acel sistem sau acea conducere. Pentru unii, sărbătorile de iarnă comuniste 

reprezintă o perioadă din viața lor cu care nu se mai pot întâlni, o perioadă care va rămâne dragă 

sufletelor lor, indiferent de regimul de conducere. 

 

 

 

Bibliografie: 

https://adevarul.ro/ 

https://www.gandul.info/magazin/ 

https://www.activenews.ro/stiri/ 

https://www.historia.ro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://adevarul.ro/locale/alexandria/luna-decembrie-comunism-craciunul-era-zi-lucratoare-copiii-primeau-daruri-mos-gerila-cuvanta-tovarasul-ceausescu-trecerea-ani-1_58529db45ab6550cb874ddb4/index.html
https://www.gandul.info/magazin/craciunul-comunist-generatia-lui-mos-gerila-si-a-pomului-de-iarna-aho-aho-copii-si-frati-pentru-zile-minunate-de-partid-asigurate-9078535?_aui_consent_management=1
https://www.activenews.ro/stiri/Craciunul-in-temnitele-comuniste.-Colindele-lui-Radu-Gyr-redescoperite-de-romani-148204
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/de-ce-l-a-transformat-ceausescu-pe-mos-craciun-in-mos-gerila-si-cum-a-schimbat-bradul-de-craciun-cu-pomul-de-iarna


 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

 
199 

 

Rolul educaţiei nonformale în dezvoltarea elevului cu C.E.S (Cerinţe 

Educative Speciale) 

Prof.  ed. specială -Damian Andreea-Magdalena 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă-Tîrgu Neamţ 

 

În ultima vreme ne întrebăm ce putem face ca elevii să vină şi să înveţe cu plăcere la 

şcoală? De asemenea  ne dorim ca aceştia să se implice activ în demersul învăţării în viaţa şcolii 

şi nu găsim întotdeauna cele mai eficiente modalităţi de a atinge aceste obiective. 

Educatia non-formala pare a fi soluţia, înseamnă orice acţiune organizată în afara sistemului 

şcolar, prin care se formează o punte între cunoştinţele predate de profesori si punerea lor în 

practică. Acest tip modern de instruire elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse si 

al temelor obligatorii. Inseamnă plăcerea de a cunoaşte şi de a te dezvolta. Obiectivele educatiei 

non-formale  urmaresc  să completeze instruirea pur teoretică prin activităţi atractive, la care sa 

aibă acces un număr cat mai mare de tineri. Întrucât rolul familiei în educarea propriilor odrasle a 

scăzut vertiginos, acestea trebuie stimulate să o facă, chiar să se implice mai mult în activitățile 

școlare.  

Copiii cu nevoi educaţionale speciale constituie unul dintre grupurile ţintă pentru 

prioritatea strategic  Asigurarea accesului tuturor la educaţie şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei. 

În scopul sprijinirii procesului de îmbunătăţire a calităţii educaţiei  au fost luate o serie de măsuri 

specifice - incluzând formarea cadrelor didactice in domenii non-formale/extracurriculare, 

materiale didactice de sprijin şi legislaţie specific şi promovarea educaţiei intregrate.Cu toate 

acestea, diverse evaluări şi studii efectuate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului şi de alte organisme au condus la concluzia necesităţii extinderii în continuare a 

măsurilor de sprijin privind  copiii cu nevoi educaţionale speciale, incluzând printre 

altele formarea resurselor umane pentru a pregăti mai bine colaborarea cu ceilalţi factori implicaţi 

în educaţia non-formală.  

 Deoarece oamenii primesc influențe educative din multiple direcții, activitățile formale 

(instituționalizate) trebuie conjugate cu cele nonformale (extrașcolare) și cu cele informale 

(difuze) pentru a-și dovedi eficiența. Deși educația formală se situează pe primul loc, cea 

nonformală are o acțiune mai evidentă în momentul în care educabilii cu CES ajung la 

autoeducație. Educaţia nonformală se realizează fără stres, nu există constrângeri, chiar dacă elevii 

“speciali” sunt evaluaţi. Testarea nu îi stresează pentru că este de aşa natură încât să nu creeze 

stres. Ea este cea mai durabilă pentru că se face doar în conformitate cu dorinţele copilului, la 

iniţiativa lui şi dezvoltă imaginaţia, creativitatea, spontaneitatea dar şi aptitudinile Cooperarea 

între instituţiile  şi învăţământul special  a devenit o modalitate pentru a asigura şanse egale, reale 

copiilor cu dizabilităţi.  

Acest tip de educaţie presupune plăcerea de a cunoaște și de a te dezvolta. Trebuie să precizăm că 

este utilă respectarea unor reguli și principii pentru a desfășura activități nonformale de calitate. 

Acestea au la bază competențele și conținuturile educației formale și oferă diverse posibilități de 

aplicare a cunoștințelor dobândite în cadrul educației oficiale. Nu exclud efortul elevilor și sunt 

atractive datorită formelor lor variate (cercuri de lectură, sportive, cultural-științifice, întâlniri cu 

scriitori, cluburi, serbări școlare, drumeții, excursii, tabere, expediții, școala de weekend, 

concursuri, vizionări de spectacole, vizite la muzee, biblioteci etc.).          De regulă, activitățile au 
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loc în școală și sunt constituite din cercuri pe discipline cu caracter tematic sau pluridisciplinar, 

competiții culturale/sportive, comemorări sau festivități, olimpiade etc. Au caracter formativ-

educativ, sunt facultative sau opționale, cunosc modalități diferite de finanțare, nu presupun 

acordarea de note și evaluarea riguroasă, promovează munca în echipă, presupun un demers cross-

/ trans-/interdisciplinar, sunt dirijate de personal specializat, aflat în strânsă legătură cu părinții, 

elevii, organizațiile socioculturale sau politice. Conținutul este organizat pe arii de interes, nu pe 

ani de studiu sau pe discipline academice. 

Chiar dacă profesorul conduce întregul demers didactic, elevii  cu CES se pot manifesta 

spontan și liber. Adultul nu își impune punctual de vedere, cel mult sugerează, cooperează și îi 

sprijină să devină buni organizatori ai propriei activități. În prim-plan se află educabilul, în plan 

secund rămânând cadrul didactic, tocmai pentru ca elevul  cu cerinţe educative speciale să își poată 

valorifica abilitățile de cooperare, de colaborare, de asumare a responsabilității. Paleta de strategii 

didactice variate oferă elevului șansa de a acumula experiențe de viață prin contactul nemijlocit 

cu oamenii, cu fenomenele de cultură materială și spirituală.. 

Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală și socială, activitățile 

nonformale, ca și cele formale, se adaptează cerințelor individuale ale elevilor, potențialului 

acestora.Nu putem nega valențele psihologice ale educației nonformale: individul se adaptează 

mai ușor cerințelor ulterioare ale societății, observându-se schimbări la nivelul vieții de familie, a 

pieței forței de muncă, a comunității, a societății multiculturale și a globalizării. 

În concluzie, şcoala din zilele noastre nu poate ignora experiențele acumulate de elevii cu 

CES în cadrul acestor activități. Ca și educația formală, cea nonformală urmărește formarea unor 

comportamente propice învățării continue, chiar și prin mijloace proprii, achiziționarea unui 

volum minim de informații și transferarea lui în diverse domenii ale cunoașterii, dezvoltarea 

gândirii , multiplicarea experiențelor pozitive.În calitate de profesor cu o clasă cu elevi cu CES, 

ȋntotdeauna ȋncerc să găsesc cele mai  potrivite căi prin care să ȋmi ȋnsoţesc elevii către cunoaștere 

și integrare. Nu este simplu, dar  cu dăruire, imaginaţie și multă răbdare se pot crea 

strategii  eficiente care să ȋi sprijine   ȋn acest sens.  Având ca reper lucrări de specialitate cu 

informaţii despre  elemente de pedagogie și specificul dezvoltării psihoindividuale ale unui copil 

cu deficienţe,  am realizat progrese remarcabile împletind metode si strategii specifice atât 

educaţiei formale cât şi informale şi non-formale adecvate  nevoilor fiecăruia. Nu folosesc  ca pe 

o “reţetă” metodele  și procedeele didactice  despre care am citit,  ci le adaptez  contextului. 

Metodele de învăţare în context nonformal au obiective educaţionale bine definite, sunt active, 

interactive şi creative, au caracter participativ şi experienţial şi determină implicarea, toleranţa, 

învăţarea prin joc, cunoaşterea, deschiderea, acţiunea. Toate acestea modelează atitudini şi 

dezvoltă competenţe. 

Bibliografie: 

CUCOŞ, C. Pedagogie. Ediţia a II-a, Iaşi, Polirom, 2006;   

DUMITRU, G., BUCUREI, C., CĂRĂBUȚ, C., Integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale, 

Timișoara, Ed. Mirton, 2006; IONESCU, D., POPESCU, R., Activități extrașcolare în ruralul românesc. 

Dezvoltarea de competențe cheie la copii și tineri, București, Ed. Universitară, 2011;www.asociatia-

profesorilor.ro  /  www.didactic.ro 

http://www.asociatia-profesorilor.ro/
http://www.asociatia-profesorilor.ro/
http://www.didactic.ro/
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COPILUL ŞI COPILĂRIA 

IMAGINEA COPILULUI 

Prof. înv. primar 

Stratu Floarea 

 
 

Ce înţelegem prin copil şi copilărie? 

Pentru noi, adulţii, orice demers educativ are 

nevoie de o limitare conceptuală clară, de o analiză 

explicită a conceptului de copil şi a universului pe 

care-l presupune şi creează acesta. 

Întreaga gândire filosofico-pedagogică, cu 

deosebire de la J:J: Rouseau încoace, arată că marii 

pedagogi ai umanităţii au căutat să înţeleagă, mai 

întâi, enigma copilăriei, să nu-i afecteze farmecul; au căutat să înţeleagă ce este copilul, ce 

semnificaţie are el între elementele lumii. 

El este o fiinţă sui-generis, adică deosebită de adult. Având felul său propriu de a gândi şi 

a simţi, el are în faţa problemelor vieţii o înţelegere, o atitudine şi un comportament propriu, care 

diferă de acelea ale adultului. Copilul este, apoi, „punctul cel mai fraged al vieţii, în care totul 

se poate încă hotărî, în care totul se poate înnoi" căci acolo, scrie Maria Montessori, „totul 

palpită arzând de viaţă, acolo sunt ascunse tainele sufletului, acolo se plămădeşte creaţiunea 

omului”. 

Copilul este un embrion spiritual. În raport cu natura condiţiilor şi cea a calităţii educaţiei, 

din copil poate creşte un sfânt sau un demon, o stea sau un biet fir de nisip.  

Dacă sufletul adultului nu s-a acoperit cu o scoarţă groasă de orgoliului sau rutină şi a 

devenit nesimţitor, dacă mai este în stare să-l ia în seamă, atunci copilul îl ajută să se regenereze. 

Căci el este „Mesia cel veşnic, ce coboară în fiecare zi printre oameni ca să le arate drumul spre 

Împărăţia Cerurilor”, spunea Emerson. El aduce pe lume puteri proaspete, este vântul purificator 

„ce suflă din generaţie în generaţie şi alungă miasmele asfixiante, acumulate de o viaţă umană 

greşită.” 

Copiii sunt pururi precum Clopotele de Paşti: redeşteaptă în om tot ceea ce năzuieşte spre 

ceruri: speranţă, iertare, iubire, bunătate, devoţiune, împăcare, mântuire. Copilul este darul 

sfânt oferit oamenilor pentru a-şi lumina sufletele, pentru a-şi cere iertare şi a se primeni. 
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Copilul este fantezie şi mobilitate, deci, noutate şi surpriză. El este o neobosită, o 

inepuizabilă dorinţă de nou şi de varietate; se plictiseşte repede de o activitate care nu duce la noi 

domenii, care nu deschide noi căi de explorare şi nu răspunde la întrebările lui. 

Pe urmele lui J.J. Rouseau, Piaget scrie: „copilul nu se naşte nici bun nici rău, atât din 

punct de vedere intelectual, cât şi din punct de vedere moral, dar se naşte stăpân pe destinul 

lui". Deci, ceea ce trebuie să ştim şi să reţinem, în primul rând, este că nimeni nu are dreptul să-i 

proiecteze şi să-i impună copilului alt destin decât cel pe care şi-l concepe el însuşi; că a încălca 

dreptul copilului la destin propriu ar fi o gravă eroare morală a adultului. Eventual să-l îndrumăm. 

Pentru aceasta, copilul are nevoie nu numai de sprijin şi de îndrumare, ci şi de libertate şi 

iniţiativă personală. Copiii vor să se descurce singuri şi vor, în acelaşi timp, ca persoanele în care 

au încredere să-i orienteze şi să-i ocrotească „este tot atât de adevărat că ei vor să fie lăsaţi să se 

decidă asupra activităţii lor, pe cât este de adevărat că ei doresc să stabilească relaţii cu lumea 

adulţilor pentru a primi din partea acestora îndemnuri şi sugestii", scrie D. Bartolomeis. Cert 

este că trebuinţa de libertate şi trebuinţa de orientare şi securitate nu se exclud ci se condiţionează: 

„se simte liber, pentru că este în siguranţă, şi se simte în siguranţă pentru că este liber”. 

Destinul copilului se împleteşte pe de o parte, din 

libertatea şi iniţiativa personală, şi pe de altă parte din 

susţinerea mediului la constituirea acestuia. 

L. N. Tolstoi observase că „în fiecare copil există o 

tendinţă spre independenţă pe care nu este îngăduit să o 

strivim”. 

În concepţia lui I. Kant, dacă omul a fost lăsat în prima 

perioadă a vieţii sale să-şi satisfacă toate dorinţele, şi dacă 

nu i s-a împotrivit nimeni niciodată întru nimic, el păstrează o oarecare sălbăticie pe tot parcursul 

vieţii sale. Pentru a i se accepta manifestarea libertăţii, omul are nevoie de îngrijiri şi de cultură, 

deci de coordonate spirituale date comportamentului său. Este necesar ca, încă din copilărie, omul 

să se deprindă a lucra după nişte maxime a căror dreptate s-o vadă el însuşi şi în care să creadă. 

Aceste maxime să fie rezultatul experienţei individului în comunitate şi legate de om, considerat 

ca scop în sine. Prin urmare, pentru Kant, libertate fără caracter nu era, nu este şi nu poate fi 

posibilă. Fără reguli, principii, maxime, libertatea umană se năruie din interior, se degradează. 

Dacă regulile, maximele nu pot lipsi, atunci ele nici nu pot fi impuse, cerute în mod 

iraţional, arbitrar, câtă vreme omul nu poate încă să şi le formuleze, adică să se conducă singur. 

Conţinutul şi numărul lor se vor modifica o dată cu vârsta copilului. „Este necesar, scrie J. Locke, 

să fie acordată întreaga libertate potrivită vârstei şi să nu le fie impuse constrângeri inutile 
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când sunt sub supravegherea părinţilor sau educatorilor”. Căci se poate întâmpla ca sub 

mormanul de reguli, constrângeri, interdicţii, cerinţe etc., copilul să nu mai ştie precis ceea ce 

simte. în această situaţie, propria-i experienţă tinde să-i scape, subiectul pierde încrederea în. el 

.şi în naturaleţea lui, devenind şi rămânând pradă anxietăţii. „Copilul constată că ceea ce consideră 

el bun devine, adesea, rău în ochii altora. Dar pentru că el îi iubeşte pe ceilalţi se sileşte să adopte 

perspectiva lor, şi, prin urmare, se va teme de propria-i experienţă; atunci el este deposedat de 

propria experienţă, de el însuşi...”, arată C. R. Rogers. Pe lângă neclaritate şi nesiguranţă (sau 

tocmai de aceea!) se instaurează şi o timiditate, o teamă de a mai întreprinde ceva pe cont propriu. 

Temeiul oricărei pedagogii este copilul, iar coloana ei vertebrală este afirmarea 

individualităţii lui. 

În situaţia copilului, trebuinţa de libertate şi cea 

de securitate, siguranţă nu se exclud, ci se presupun. 

Asigurarea libertăţii şi securităţii copilului sunt puncte 

de sprijin pentru o dezvoltare mentală şi afectivă 

sănătoasă. O atmosferă exterioară prea permisivă sau 

prea exigentă perturbă raportul copilului cu el însuşi. 

Asigurarea unei ambianţe favorabile creşterii, 

manifestării individualităţii copilului cere multă atenţie şi rafinate discriminări psiho-pedagogice. 

Regulile nu pot lipsi, dar nici nu pot fi introduse arbitrar, după bunul plac al adultului. 

Rolul lor este acela de a susţine şi consolida dezvoltarea copilului, de a-l ajuta să-şi coordoneze 

şi controleze cât mai bine atitudinile şi comportamentul, raporturile cu sine şi cu ceilalţi; de a 

putea atinge momentul când îşi poate formula singur reguli (maxime şi principii) care să-1 

sporească şi să sporească, totodată, lumea în care trăieşte. 
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PROF. VIZITEU DANA-CRISTINA 

LICEUL TEHNOLOGIC TȂRNǍVENI, JUDEȚUL MUREŞ 

 

„Istoria de har a rezistenței”: Crăciunul în temnițele comuniste 

 

 Sute de mii de români au petrecut- trecut, după cum spune unul dintre mărturisitori- ani 

de-a rândul sărbătoarea Nașterii Domnului în bezna temnițelor comuniste, în frig și teroare, 

departe de familie, dar cu bucuria Crăciunului în suflet. 

  Avem datoria morală să le ascultăm povestea, spusă în șoaptă, despre cei mai grei ani ai 

lor. Cei mai grei ani ai țării. Cu aceste mărturisiri vom învăța, așa cum spunea părintele Constantin 

Necula, "istoria de har a rezistenței”. 

  

"La fereastra amintirii ne-adunăm,  

Cântecul de altă dată colindăm...”  

     Preot Nicolae Bordașiu- Primul Crăciun în celulă, Oradea 

1955 

  

 „A venit apoi Crăciunul, să ne mângâie surghiunul”, cum zice colindul închisorilor. În 

dimineața acelei zile sfinte, parcă ne simțeam mai întăriți, mai liniștiți. În fiecare zi ne făceam 

rugăciunea împreună, nevăzuți de gardieni, iar duminica părintele Vasile îngâna în taină Sfânta 

Liturgie. În această zi de Crăciun însă, cel mai mic dintre noi a avut ideea să adunăm toate crucile 

noastre și capete de Crist și să le punem împreună pe marginea de prici unde dormea părintele 

Vasile și astfel să facem ca și cum ar fi o iesle din staulul din Bethleem. Urechea noastră era atentă 

la pașii de gardian ce umbla ca pisica pe lângă ușă și mai mult cu sufletul de cât cu vocea am 

colindat pentru pruncul Iisus. Câtă duioșie s-a adăugat lângă aceste mici simboluri și câtă nădejde 

s-a înfiripat în inimile noastre: 

 

Cei din închisori 

Te așteaptă-n zori 

Să Le faci lumină...” 

 

Traian Neamțu- Crăciun în lagărul Periprava, 1959 (126, 123) 
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 "Și în Ajunul Crăciunului eram duși la muncă în bătăi, țipete și teroare. Și așteptam toți 

căderea nopții ca să ne întoarcem la Periprava. Dar nu ne-au dus în colonie, ci ne-au pus câte un 

lemn în spate și ne-au dus la o distanță de 5 km, la Grindu, o altă colonie, ca să lăsăm acolo 

lemnele. Și drumul era greu, cu lemnul în spate, eram epuizați, distrofici și nemâncați. Și mergând 

așa în Ajun de Crăciun, vedeam în depărtare casele din orașul Vâlcov. Vedeam cum iese fumul 

din coșuri și ne gândeam că acolo sunt familii care stau la căldură și așteaptă Crăciunul. Și în 

momentele alea de durere, mă gândeam cu ce am greșit de am ajuns în starea asta...” 

„(...) Prima zi de Crăciun continua cu o zeamă de morcovi murați sau gogonele murate. O supă de 

arpacaș în care îți numărai alea 9-10 bucăți de arpacaș pe care le primeai și le puneai deoparte ca 

să le mesteci doar pentru a avea senzația că mănânci ceva”. 

 

Vasile Jacques Iamandi- Crăciun in Lublianka, 1952 (pag 95) 

  

 "De multe ori în închisori am fost binecuvântați de Dumnezeu cu prezența unui preot și 

chiar a unui sobor creștin, catolic și ortodox, fiindcă de preoți pușcăriile erau pline pentru că erau 

prima țintă a politicii comuniste atee. Acești martiri au fost duhovnicii noștri cu riscul unor 

pedepse care mergeau până la izolare sau bătaie corporală. Preoții au fost întotdeauna o mângâiere 

divină pentru noi, ținând slujbe religioase înălțătoare în duminici și în toate sărbătorile noastre 

creștine. Au ținut predici dătătoare de curaj și speranță, au avut o atitudine demnă, plină de har, 

spovedindu-ne și împărtășindu-ne. Dumnezeu era cu noi în celulă. Noi îi simțeam prezența. Salutul 

nostru era "Doamne, ajută!” și "Cu noi este Dumnezeu”. La mine, la Canal, sau în universul 

carceral, clerul special urmărit și persecutat a fost la înălțime cu noi și alături de noi. Vii sau 

decedați, în fața acestor martiri îngenunchem și le aducem un binemeritat omagiu: ei ne-au ținut 

în viața”. 

 

Niculina Moica- Adolescența petrecută în închisorile comuniste 

 

 "Eu de multe ori spun că am crescut acolo. Acolo am deschis ochii asupra lumii, acolo am 

învățat ce este viața. Priveam chipurile triste ale doamnelor cu care stăteam și învățam câte ceva 

de la fiecare. Și fiindcă acum când scriu aceste rânduri se apropie Crăciunul, sărbătoarea Nașterii 

Domnului, îmi amintesc acele seri când, obosite, întoarse din ateliere, după raportul de seară și 

după ce gardienii puneau zăvoarele pe uși, un murmur se auzea în cameră. Femei triste, îndurerate, 

după o tăcere plină de gânduri, fața lor se lumina și acel murmur înfiripa ca la un semnal o colindă. 

Colindam toate în cor, încet să nu ne audă gardienii, căci era risc să te pedepsească, să te bage la 
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izolare. Ne tremurau lacrimile în colțul ochilor și ne visam acasă lângă cei dragi. În unele închisori 

care erau mai aproape de orașe se auzeau clopotele bisericilor și era minunat. Îmi aminteau de 

acasă, de mama care cocea cozonaci, tata care fixa bradul și eu care în colindele lui pregăteam 

ornamentele și bomboanele să-l împodobesc. Ce or fi făcând ei? Era întrebarea care-ți seca 

sufletul.” 

Traian Neamțu Să nu se uite 

  

 " Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ales să trăiesc și să pot să vă spun dumneavostră și 

să înțeleagă tineretul de azi: credința în Dumnezeu, dragostea de țară și neam e ceva deosebit (...)  

Astea nu-s povești, sunt realități. Poveștile sunt povești.” 

         Valeriu Gafencu- Colind de 

Crăciun 

"La fereastra robilor 

Cântă îngerii în cor 

De cu seară până-n zori. 

Au venit colindători 

Îngerii nemuritori,  

Încărcați cu dalbe flori”. 

  

Bibliografie: Crăciun întemnițat. Sărbătoarea Nașterii Domnului în temnițele comuniste și după 

eliberare în amintirile mărturisitorilor, ediție alcătuită şi îngrijită de Cezarina Condurache, Editura 

Evdokimos, Fundația Profesor George Manu, 2016. 
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Marculescu Raluca Victoria  

Liceul Teoretic Benjamin Franklin Bucuresti 

 

Ambasada Statelor Unite în România împreună cu American Councils for International Education 

au lansat proiectul 4/4PentruPrieteni inspirat de gândurile  remarcabilului activist american Dr. 

Martin Luther King, Jr.: „Întrebarea cea mai stringentă și importantă a vieții este: ce faci pentru 

ceilalți?”.  

Prin acest proiect dedicăm ziua de 4/4/2019 comunității și faptelor bune și onorăm moștenirea 

impresionantă lăsată de Dr. Martin Luther King Jr., de la moartea căruia comemorăm 51 de ani pe 

4 aprilie 2019. 

În anii școlari 2018-2019, 2018-2019 Liceul Teoretic Benjamin Franklin a acceptat invitația de a 

celebra la nivel național valorile voluntariatului și ale prieteniei și de a ne uni forțele pentru a 

schimba ceva în bine în jurul nostru, oriunde ne-am afla în România.  

Cadrele didactice alături de elevii liceului nostru pe 4.04.2018 si 4.04.2019 au organizat activități 

intitulate “Dar din suflet” cu copiii din Corul Parohiei Șindrilița, Găneasa, cărora le-a dus 

dulciuri, haine, rechizite, produse alimentare neperisabile, carți și jucării. 
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,,Cel ce dorește să se bucure fără nici o umbra de îndoială de adevărurile aflate la baza 

fenomenelor trebuie să știe cum să se dăruiască experimentului.” 

Roger Bacon 

 

Cunoașterea prin descoperire în învățământul primar 

Drăjneanu Irina 

 

Introducerea cunoașterii prin descoperire în ansamblul mijloacelor de cunoaștere și 

învățare utilizate în învățământul tradițional presupune o restructurare a procesului de învățământ 

în toate compartimentele lui. 

Ca urmare a activității explorative și de cercetare desfășurate în școală, a faptului că în 

afara adevărurilor recepționate din exterior, elevii au prilejul de a construi ei înșiși noi adevăruri 

și de a pătrunde astfel în zonele de necunoaștere prin mijloacele proprii, instruirea capătă noi 

dimensiuni și noi semnificații pentru elevi, favorizează angajarea lor la un nivel superior, 

contribuie la dezvoltarea integrală a personalității și la formarea lor în concordanță cu aspirațiile 

și idealurile societății contemporane: ,,în lupta cu necunoscutul și cu neștiința, în lupta cu 

dificultățile și cu problemele din ce în ce mai complexe, inteligența se ascute, se măresc resursele 

imaginației, se formează sensibilitatea și tăria de caracter”5. 

Problema principală a didacticii contemporane este aceea de a identifica formele, 

mijloacele, procedeele și strategiile pentru a realiza un învățământ capabil să trezească la viață 

forțele creatoare ale elevilor și să se angajeze în munca de învățare întregul lor potențial. 

Pentru a se putea realiza un învățământ în care activitatea de descoperire și inventivitatea 

să aibă o mare pondere sunt esențiale următoarele demersuri: 

• să se elaboreze un sistem de obiective educaționale care să se plieze necesităților 

sociale și epocii în care trăim; 

• asigurarea unei motivații suficient de puternice, bazată pe trezirea curiozității 

științifice, a dorinței pentru cunoaștere și a atracției pentru studiu; 

• eșalonarea sarcinilor de lucru, a activităților diferențiate, astfel încât cele anterioare 

să servească drept bază pentru cele ce urmează a fi îndeplinite și acestea să le 

continue la un nivel anterior; 

 
• 5

Găvenea, Al Cunoaşterea prin descoperire în învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1975; p.318; 
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• asigurarea unei varietăți de situații concrete și de contexte în care se studiază un 

obiect sau un fenomen devine garanția înțelegerii lor; 

• dirijarea specifică din partea profesorului; 

• elevii trebuie să dobândească mijloace conștiente și superioare de autoreglare a 

acțiunilor lor investigative; 

• asigurarea unei ambianțe prielnice manifestării comportamentului explorativ; 

• achizițiile dobândite de elei, precum și produsele materiale și spirituale realizate în 

contextul învățării prin descoperire să nu devină numai efecte ale activității de 

execuție, ci și ale creativității; 

• pregătirea personalului didactic în conformitatea cu cerințele unei didactici 

întemeiate pe creativitate; 

• restructurarea concepțiilor și stilurilor de predare; 

• adaptarea bazei didactico-materială conform activităților de cercetare; 

• programele și manualele trebuie să favorizeze activitatea creativă a elevilor. 

Cunoașterea prin descoperire și invenție trebuie să fie utilizată astfel încât, în activitățile 

școlare, să se îmbine armonios cu celelalte activități de învățare, gândirea intuitivă și imaginația 

să se asocieze cu gândirea logică, acțiunile gândirii divergente să conlucreze cu ale celei 

convergente, iar comportamentul euristic și cel algoritmic să contribuie deopotrivă procesului de 

formare și educare a personalității.  

Prin urmare, introducerea cercetării și descoperirii în învățământ nu trebuie să elimine 

celelalte forme de activitate și angajarea celorlalte funcții intelectuale.  

Problematica psihopedagogică a elevului este de reală importanță și cu profunde 

semnificații asupra evoluției educaționale pe termen mediu și lung. Activitatea didactică, deși se 

concentrează pe componentele delimitate din punct de vedere educațional și psihologic, 

influențează puternic întreg sistemul psihic, cu rol formativ asupra mecanismelor cognitive și 

asupra celorlalte procese și fenomene psihice.  

Școlarul mic se află într-o perioadă de tranziție pe mai multe planuri: cognitiv, afectiv și 

social. Acest moment devine finalul etapelor anterioare, dar și punctul de pornire spre noi nivele 

de dezvoltare. 

Strategiile de acțiune, modul de înțelegere și activitățile educaționale pot fi gândite fără 

constrângerile stadialității respective. Anticiparea unor activități pe care copilul le va face pe 

deplin în clasele primare este de natură să faciliteze tranzițiile și să susțină adaptarea copilului la 

mediul școlar. 
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Dezvoltarea psihică a școlarului mic are caracter progresiv, exprimat prin modificări 

cantitative ale dezvoltării psihice. Este o perioadă de intensă evoluție, care alternează cu momente 

de echilibru, de dezvoltare lentă sau stagnare sau acumulări graduale, ce conduc în timp la 

schimbări calitative. 

În educarea și formarea personalităților elevului trebuie să se țină cont atât de 

particularitățile de vârstă, cât și de cele individuale. Fiecare elev deține trăsături unice, dar nu 

trebuie  rupt de colectivul, familia sau societatea din care face parte. Sarcina cea mai dificilă îi 

revine cadrului didactic, care are responsabilitatea de a identifica metodele eficiente în scopul 

atingerii obiectivelor fixate. 

Disciplina Științele naturii are ca obiective observarea și perceperea lumii în întregul său, 

precum și învățarea prin aplicare. Temele sunt structurate corespunzător vârstei, pornind de la 

elemente din mediul înconjurător al elevului, apropiate capacității de înțelegere, spre elemente 

depărtate și mai complexe. În concluzie, elevii sunt îndrumați să exploreze și să investigheze 

natura în mod concentric. 

Programa școlară are ca punct de plecare obiective comune domeniilor studiate, pe care 

le corelelază cu teme specifice, ce permit o abordare integrată. În elaborarea programei s-a avut 

în vedere respectarea obiectivelor ciclului curricular de dezvoltare, care conțin observarea, 

cercetarea și interpretarea proceselor naturale ce au loc în mediul înconjurător și conștientizarea 

impactului pe care acestea le au asupra omului și activităților în care este implicat. 

Științele naturii se concentrează asupra înțelegerii, valorificării și relaționării cu mediul 

natural și social, la care se adaugă și formarea unei atitudini pozitive față de sănătate și mediul 

natural. 

Deși există manuale specifice care reprezintă instrumente prețioase pentru elevi, 

învățătorul nu ar trebui să recurgă la ele, decât pentru analiza și interpretarea unor imagini, figuri 

sau tabele. Eficiența lecțiilor va fi mai sporită dacă se vor utiliza meode variate și se va stimula 

activitatea proprie, independentă a elevilor. Specificul conținutului acestui obiect de studiu, 

precum și particularitățile psihice ale elevilor, impun utilizarea pe scară largă a unor metode ca 

observația, demonstrația, conversațiam, jocul didactic, exercițiul, modelarea, problematizarea sau 

descoperirea.  

În sens larg, învățarea reprezintă achizițiile din plan comportamental dobândite în urma 

repetării situașiilor sau a exersării. Pedagogia privește această noțiune ca pe un proces dirijat și 

sistematizat ce se petrece în școală și o abordează ca manifestare psiho-comportamentală. 

Învățarea poate fi privită ca un rezultat: cunoștințe, priceperi, deprinderi, obișnuințe, ca 

un proces, dacă luăm în considerare mecanismele ei, sau în funcție de alți factori. 
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O formă a învățării, cea prin descoperire, implică elevul în activitate pentru însușirea 

activă și conștientă a informațiilor și deprinderilor. Este un model instrucțional ce vizează 

învățarea activă și care acționează prin procedee ca: vezi, cercetează și înțelegi. 

În funcție de relația care se stabilește între achizițiile anterioare și cele la care se dorește 

a ajunge prin descoperire, se poate clasifică în inductivă, deductivă și transductivă.  

Metoda formează elevilor deprinderea de a lucra independent, de a avea încredere în 

forțele lor și dezvoltă capacitatea de a se concentra.  

La modul general, metoda parcurge mai multe etape, care presupun crearea unei situații 

problemă care va trebui formulată și prezentată elevilor, comunicarea unor cunoștințe sau tehnici 

de care elevii au nevoie pentru rezolvarea ei, anticiparea unor soluții, rezolvarea propriu-zisă, 

interiorizarea modelului de rezolvare și aplicarea lui în alte situații. 

În afară de avantajul evident de descoperire nemijlocită a realității înconjurătoare, există 

și alte avantaje ce trebuie luate în considerare. Principalele beneficii pe care le aduce metoda sunt 

stimularea interesului pentru învățare și cercetare și asigurarea acumulării unor cunoștințe de 

durată prin cunoașterea și înțelegerea profundă a lor. Este implicat și dezvoltat întregul potențial 

psihic al elevului și dezvoltă originalitatea, creativitatea și inventivitatea. Elevul își formează 

capacități și abilități specifice disciplinei, dar care contribuie și la formarea personalității lui.  

Fiind o metodă activ-participativă, elevul este situat în centrul procesului de instruire, 

transformându-se din spectator în actor al propriei sale formări. 

Învățarea prin descoperire poate fi utilizată în orice moment al lecției, dar și la discipline 

diferite, oferind elevilor situații concrete și diverse de învățare. 

Prin aceste tipuri de activități, învățarea devine un proiect personal al elevului, îndrumat 

de învățător. Activitatea este interesantă și semnificativă, cu finalitate și bazată pe acțiune practică. 

Este promovată cooperarea și nu competiția, pentru că accentul cade pe activitatea de grup și nu 

pe cea cu întreaga clasă. 

Elevii se familiarizează cu strategia cercetării și învață să creeze situații, să emită ipoteze, 

să estimeze rezultate posibile și să mediteze asupra sarcinilor propuse. 

Învățarea prin descoperire nu permite o evaluare prin calificative, reprezentând 

instrument de apreciere prognostică: arată măsura în care elevul prezintă sau nu anumite aptitudini. 

Totodată, aceste activități au valoare diagnostică, fiind un bun prilej de testare și verificare a 

capacităților intelectuale și aptitudinilor creatoare ale acestora. 

Cercetarea presupune o minimă dirijare din partea profesorului și un maxim de ocazii de 

explorare și încercare oferite elevilor. Ei trebuie să beneficieze de condiții optime pentru a putea 

transfera cunoștințele însușite și în alte domenii. În acest scop, ar trebui să se aibă în vedere o 
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selectare și prelucrare variată a informațiilor transmise. Acest lucru presupune o bună pregătire 

profesională a cadrului didactic, precum și consultarea unor surse bibliografice diverse înainte de  

Atitudinea autocratică a profesorului a fost înlocuită de o relație bazată pe cooperare și 

colaborare. Atmosfera apăsătoare oferită de exigența memorării informațiilor s-a detensionat și s-

a transformat în interes, motivație și concentrare. Deși elevii și-au manifestat nerăbdarea de a trece 

prin cât mai multe activități, au sesizat că informațiile nu mai sunt impuse, ci așteaptă să fie 

descoperite de ei. 

La modul general, atmosfera pe care profesorul o imprimă clasei de elevi decide și 

influențează comportamentul de învățare al elevului. Climatul favorabil colaborării dintre 

profresor și elev trebuie să conțină o tonalitate afectivă, pozitivă, de înțelegere, dar, în același timp, 

și de respect și responsabilitate. 

Învățarea devine un proces construit, activ, reflexiv și realizat prin cooperare, bazat pe 

investigații și în permanentă evoluție. 

Modernizarea procesului de instruire presupune și schimbarea concepției asupra evaluării. 

Se are în vedere durabilitatea, stabilitatea, diversitatea și funcționalitatea informațiilor și 

deprinderilor dobândite. 

Dezvoltarea spiritului investigativ și a gândirii divergente, a atitudinii creative și active în 

școală se realizează prin anumite condiții și situații specifice. În primul rând, elevii trebuie 

încurajați să adreseze cât mai multe întrebări, în timp ce elementele ce produc frustrare să fie 

minimalizate. Trebuie organizate discuții și dezbateri între elevi și între profresor și elev pentru 

stimularea comunicării, discuții adaptate particularităților de vârstă și ale grupului din care elevii 

fac parte. 

Prin intermediul activităților de descoperire, este favorizat accesul la cunoaștere 

nemijlocită a realității înconjurătoare prin forțele proprii, iar elevii au posibilitatea de a verifica 

adevăruri general-valabile. 
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CLASIC ȘI MODERN ÎN EDUCAȚIE 

 

                                                                                                        AUTOR: DOROLŢI IOANA 

      ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE LAZAR, ZALĂU 

 

Activitatea didactică a cunoscut în ultimii ani o continuă căutare a ceea ce este nou și util 

în domeniul metodologiei și strategiei de predare-învățare-evaluare. 

Lumea contemporană se caracterizează printr-o evoluţie rapidă şi imprevizibilă a ştiinţei 

şi tehnicii, generând o extraordinară mişcare de idei, invenţii şi descoperiri, o creştere a informaţiei 

şi a tehnologiilor de ultimă oră. Acestea au drept consecinţă informatizarea societăţii, reînnoirea 

unor demersuri epistemologice pluridisciplinare din toate sectoarele vieţii sociale.  

In miezul discuţiilor despre legitimitatea schimbărilor în educaţie s-au ciocnit o sumedenie 

de idei, s-a despicat firul în patru, s-a inventat roata din nou, s-au jucat retorici şi forme fără fond, 

şi s-a uitat, cel mai adesea, esenţa problemei, respectiv beneficiarul oricărei schimbări din şcoală. 

La începutul secolului al XX-lea, un grup important de pedagogi, psihologi, medici şi 

dascăli acuză cu vehemenţă instituţia şcolară pentru lipsa ei de adecvare la nevoile copiilor şi la 

cerinţele pieţei muncii. Şcoala, considerau ei, deformează copilul în loc să-l formeze, îi închide 

orizontul în loc să i-l deschidă, îl obligă la nemişcare, lipsă de reacţie şi deci, nu-l pregăteşte pentru 

viaţă. 

 Implementarea rapidă a descoperirilor ştiinţifice şi a invenţiilor tehnice fac din ştiinţă o 

forţă de producţie, generând schimbări rapide în toate domeniile de activitate, schimbări la care 

omul trebuie să se adapteze prin educaţie. Schimbările care au avut loc în ţara noastră în ultimii 

ani au produs schimbări şi în învăţământul românesc. Modernizarea procesului de învăţământ are 

ca scop dezvoltarea progresivă a învăţământului şi, aşa cum sublinia şi Ioan Cerghit, factorii care 

o determină sunt următorii: 

▪ necesitatea promovării unui nou tip de personalitate umană; 

▪ ascensiunea educaţiei ştiinţifice şi tehnologice; 

▪ organizarea învăţământului pe baza unei strategii( legarea mai strânsă a 

învăţământului de viaţă, de practică); 

▪ orientarea sistemelor de învăţământ după principiul educaţiei permanente.6 

 

 
6  Cerghit Ioan, Mutaţii metodologice în organizarea procesului de învăţământ, În Revista de pedagogie, an XXV, 
nr.1, 1976, p.3 
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Educaţia modernă consideră elevul ca principalul subiect al procesului de instruire-educaţie, 

elevul nemaifiind un obiect al instruirii.  

 Astfel, educaţia propune modele noi de personalitate pentru o societate sensibil schimbată 

sub impulsul ştiinţei, tehnicii şi al tehnologiilor de vârf. 

Aşadar, este nevoie de o cunoaştere şi o aplicare cât mai bună a metodelor moderne şi a 

celor postmoderne în procesul instructiv-educativ. Pregătirea ştiinţifică în domeniul specialităţii, 

seriozitatea, răspunderea şi conştiinciozitatea proiectării şi desfăşurării lecţiilor şi dragostea faţă 

de elevi constituie premisele desfăşurării unor activităţi didactice eficiente şi ale obţinerii unor 

rezultate şcolare bune. 

 

 

 Învăţământ tradiţional – învăţământ modern 

 Reforma învăţământului în România accentuează importanţa trecerii accentului de pe 

latura informativă a procesului educativ spre cea formativă, atât de deficitară până nu demult. 

Învăţământul de tip tradiţional se concentra pe aspectele cognitive ale elevului, urmărind 

pregătirea lui secvenţială pe disciplinele şcolare, ignorându-se astfel armonizarea laturii cognitive 

cu cea afectivă, atitudinală şi comportamentală. Şcoala risca astfel să devină un mediu artificial, 

rupt de exigenţele vieţii reale. 

 Învăţământul modern trebuie să aibă ca scop nu doar absolvenţi bine informaţi, ci formarea 

de persoane cu resurse adaptative la solicitările sociale şi psihologice ale vieţii. În fapt, scopul 

ultim al educaţiei este pregătirea elevului pentru viaţă . 

 Sistemul  de învăţământ românesc, credem noi, nu este încă în totalitate pregătit să 

răspundă noilor exigenţe impuse de societatea democratică şi nici schimbărilor de esenţă pe care 

noul secol le aduce. Această defecţiune este cauzată de conservatorism, depersonalizare, 

inegalitatea de şanse, separarea şcolii de persoană, familie, comunitate şi societate. 

 Profesorul trebuie să vadă în elev şi altceva decât recipientul informaţiilor pe care le 

furnizează. El este mediatorul dintre trecutul cultural şi ştiinţific şi prezentul şi viitorul omenirii. 

Pentru o modernizare reală a procesului de învăţământ se cere îndeplinirea unor condiţii: 

- o pregătire superioară de specialitate a profesorului, pentru ca fenomenul literar să 

fie discutat (analizat) în lumina cercetărilor ştiinţifice la zi; 

- o cunoaştere temeinică de către profesor a metodologiei cercetării ştiinţifice moderne, 

pentru a putea adapta metodele moderne de cercetare la specificul şi cerinţele şcolii; 
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- profesorul să cunoască metodologia şi tehnologia modernă a predării obiectelor de 

învăţământ , pentru aplicarea lor , în practica profesională, cu maximum de 

randament; 

- să fie evitate divagaţiile impresioniste în predarea literaturii precum şi în tehnicizarea 

analizei literare, sortită astfel să ignore esenţa artei ca atare; 

- să fie înlăturat formalismul în aplicarea unor metode noi , „artificiale”, cu false 

pretenţii de modernizare, precum şi actele de pseudomodernizare a învăţământului; 

- să se adopte o conversaţie euristică permanentă, elevii fiind angajaţi în însuşirea 

conştientă a noilor cunoştinţe, iar profesorul să coopereze cu ei în desfăşurarea 

lecţiei; 

- profesorul să lucreze cu elevii şi să le trezească interesul, curiozitatea, precum şi 

pasiunea pentru studierea literaturii române. 7 

 Eficienţa predării creşte dacă elevii sunt angajaţi în elaborarea cunoştinţelor şi dacă 

metodele sunt îmbunătăţite, în funcţie de informaţiile primite prin feed-back.    

 Datoria profesorului este de a-şi stabili strategiile didactice, pornind de la concepţia 

pedagogică contemporană şi concepţia personală, având în vedere conţinutul şi obiectivele 

situaţiilor de instruire, diferite tipuri de învăţare, principiile şi legităţile didactice, sistemul de 

gândire şi nivelul de cunoştinţe al elevilor, spaţiul şcolar unde se desfăşoară lecţia şi timpul afectat 

acesteia. 

Cercetări efectuate în ultimii ani8 arată că pasivitatea din clasă (înţeleasă ca rezultat al 

predării tradiţionale, în care profesorul ţine o prelegere, eventual face o demonstraţie, iar elevii îl 

urmăresc) nu produce învăţare decât în foarte mică măsură. 

 Iată câteva rezultate ale acestor studii: 

▪ Elevii sunt atenţi numai 40% din timpul afectat prelegerii. (Pollio, 1984) 

▪ Elevii reţin 70% din conţinuturile prezentate în primele 10% şi numai 20% din cele 

prezentate în ultimele 10 minute ale prelegerii. (McKeachie, 1986) 

▪ Elevii care au urmat un curs introductiv de psihologie bazat pe prelegere au demonstrat ca 

ştiu numai 8% mai mult decât elevii din clasa de control care NU au făcut cursul deloc!!! 

(Rickard et al., 1988) 

 
7 Bojin Alexandru(coord), Îndrumări metodice privind studierea limbii şi literaturii române în şcoală, E.D.P., 
Bucureşti, 1980, p.26 
8 Cercetările menţionate sunt prezentate sintetic de Mel Silberman, Active Learning. 101 Strategies to Teach Any 

Subject, Allyn &Bacon, 1996, pp. 6-10 
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Un studiu mai recent vizând implicaţiile predării centrate pe discursul magistral (Johnson, 

Johnson, Smith, 1991) relevă că: 

▪ atenţia elevilor descreşte cu fiecare minut care trece pe parcursul prelegerii; 

▪ prelegerea se potriveşte numai celor care învaţă eficient prin canal auditiv; 

▪ prelegerea promovează învăţarea de nivel inferior a informaţiilor factuale; 

▪ prelegerea presupune că toţi elevii au nevoie de aceleaşi informaţii în acelaşi ritm; 

▪ elevilor nu le place să fie supuşi unei prelegeri. 

Profesorul pendulează între diferite roluri asumate. În schema9  de mai jos este arătat un 

registru variat de asemenea roluri.  

 

Activitatea elevului şi numărul interacţiunilor_________________________ 

__                                           +                              ++++ 

Gradul de activizare al elevilor cât şi multitudinea interacţiunilor din clasă creşte de la stânga la 

dreapta. 

Obiectivele şi conţinutul oricărei munci pretind condiţii organizatorice adecvate. Procesul 

didactic este condiţionat în mare măsură de obiectivele şi de conţinutul educaţiei, precum şi de 

concepţia pedagogică dominantă. Aceasta influenţează esenţa activităţii, formele şi gradul în care 

elevii desfăşoară activitatea de învăţare, caracterul relaţiilor dascăl-elev, nivelul de colaborare şi 

cooperare între elevi. 

Procesul didactic se desfăşoară pe baza unor strategii de predare- învăţare. Conceperea 

sistemică a proceselor didactice imprimă acestora un plus de coerenţă, care atrage după sine o 

 
9  schemă adaptată după Ghid metodologic pentru aplicarea programelor din aria curriculară Limbă şi comunicare, 

MEC-CNC, Ed. Aramis, 2002, p. 113. 

 

controlează 

 

ROLURILE PROFESORULUI 

 

facilitează 

 

controlor 

 

participant 

 

iniţiator 

 

organizator 

 

corector 

 

tutore 

 

resursă 
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mărire a randamentului şcolar. Profesorul George Văideanu recomandă această perspectivă 

procedurală, mai ales că ea este în acord sau facilitează concretizarea pricipiului educaţiei 

permanente, care pune în lumină rolul continuităţii în învăţare.10  

Strategia procesului de învăţământ este echivalentă cu operaţia de proiectare, organizare 

şi realizare a unei înlănţuiri de situaţii de predare-învăţare prin parcurgerea cărora elevii asimilează 

conţinutul ideatic, sistematizat în diferite obiecte de studiu, îşi formează sistemul de abilităţi 

prevăzut în programele şcolare. 

 Strategia de lucru adoptată este dependentă de obiectivele educaţionale şi conţinutul 

ideatic, de mediul instrucţional şi se obiectivează în formele de organizare şi desfăşurare a 

activităţii instructiv-educative. Forma de organizare se referă la modul, maniera de lucru în care 

se realizează activitatea binomului dascăl-elev, modul de lucru cu grupul sau cu individul. 

Cea mai răspândită modalitate de realizare a activităţii de predare-învăţare este organizată 

pe clase şi lecţii. Acest sistem a fost fundamentat de I.A.Comenius şi introdus în ţara noastră prin 

„Legea învăţământului” din 1864. Din punctul de vedere al numărului de participanţi şi al modului 

în care se înfăptuieşte relaţia profesor-elev în procesul didactic, formele de lucru pot fi: frontale, 

de grup şi individuale. 

Lecţia, seminarul, munca de laborator, activităţile în cabinete de specialităţi, vizita, 

excursia, vizionarea colectivă de spectacole sunt forme de activitate frontală. 

            Dintre activităţile de grup dirijate putem aminti: consultaţiile, meditaţiile cu scop de 

recuperare, exerciţiile independente, vizitele în grupuri mici, cercul de elevi, întâlniri cu specialişti 

sau cu elevi din ciclurile superioare, concursurile, sesiunile de comunicări şi referate, redactarea 

revistelor şcolare, echipele de muncă în ateliere, dezbaterile pe teme de specialitate, de orientare 

şcolară şi profesională si întâlniri cu oameni de  ştiinţă. 

Din cadrul activităţilor individuale fac parte: munca independentă, studiul individual, efectuarea 

temelor pentru acasă, elaborarea de compuneri şi alte lucrări, rezolvarea de exerciţii, efectuarea 

unor desene sau scheme, lectura suplimentară, studiul în bibliotecă, întocmirea referatelor, 

meditaţiile cu elevii supradotaţi sau cu cei cu ritm lent de lucru, elaborarea materialului didactic 

şi  pregătirea pentru examen. 

Cu toate criticile aduse, lecţia rămâne forma de activitate curentă în şcoală. Din punct de vedere 

organizatoric, lecţia este formă a procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă, sub 

conducerea unui cadru didactic, într-un interval de timp precis determinat pe baza cerinţelor 

 
10 Văideanu George, Abordarea sistemică a procesului instructiv-educativ, în Pedagogie, Ghid pentru profesori, 
Centrul de multiplicare al Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1986, p. 331. 
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cuprinse în programă şi potrivit orarului şcolar. O lecţie modernă presupune respectarea unor 

condiţii: trăirea deplină a experienţei de învăţare de către elev; angajarea autentică în învăţare şi 

participarea activă a elevului la desfăşurarea întregului proces de învăţământ.O lecţie modernă, 

activ-participativă, se distinge prin caracterul ei solicitant, generat de introducerea unei motivaţii 

interioare suficiente şi de utilizarea unor metode active de genul: dialogului, discuţiilor în grup, 

învăţării prin descoperire, problematizării. 

Stilul de lucru cu elevii va fi cel de conlucrare, de colaborare activă între toţi subiecţii. 

Încadrarea lecţilor într-o anumită tipologie nu are decât caracter metodologic, în realitate 

neexistând decât foarte rar tipuri pure. Cel mai aproape de realitatea didactică este tipul mixt, mai 

ales dacă luăm în considerare faptul că şcoala informează şi formează elevii pe tot parcursul lecţiei. 

Este important ca operaţionalizarea să vizeze comportamente precise, posibil de realizat.În funcţie 

de scopul urmărit, lecţiile se grupează în mai multe categorii. Acestea sunt orientative, deschizând 

calea spre o multitudine de variante de lucru. 

Strategiile de predare-învăţare trebuie astfel alese, încât pe tot parcursul activităţii să poată 

fi realizat feedback-ul şi să poată fi sesizat „pulsul” lecţiei. Feedback-ul este o mărime, un bloc 

funcţional integrat în procesul de reglare a oricărei activităţi, inclusiv a celei didactice, şi este aflat 

în relaţie strânsă cu procesul de control. 

Iată câteva modalităţi de obţinere a feedback-ului în etapele reprezentative ale demersului 

didactic: 

a) Pentru predare: rezolvarea situaţiilor de tensiune apărute spontan; asigurarea unor momente de 

vârf; gradul de participare al elevilor; folosirea de către elevi a unor strategii de acţiune raţionale 

şi cu randament mare; posibilitatea de a sesiza relaţii semnificative între elemente, efortul de a 

aplica cele învăţate; reuşita momentelor de muncă independentă; calitatea şi volumul aplicaţiilor 

efectuate de elevi; reacţiile afective şi reacţiile elevilor la mesajul cadrului didactic. 

b) Pentru fixare-consolidare: (moment ce contribuie la cunoaşterea „pulsului” muncii): transferul 

unor cunoştinţe şi abilităţi; sesizarea corelaţiilor, interdependenţelor şi interrelaţiilor în procesele, 

fenomenele, evenimentele studiate; calitatea acţiunilor de muncă independentă; calitatea şi 

volumul aplicaţiilor practice; elaborarea unor metode şi mijloace inedite, originale de utilizare a 

celor învăţate; rezolvarea unor exerciţii test; gradul de manifestare a gândirii convergente şi a celei 

divergente, entuziasmul provocat de descoperirea unor relaţii importante; prezenţa unor acţiuni cu 

elemente de creativitate. 

c) În etapa verificării, evaluării şi notării au valoare predictivă: transferul cunoştinţelor la situaţii 

noi şi în activităţi complexe; reuşita acţiunilor frontale şi de muncă independentă; convorbirea 
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orientativă; alcătuirea de către elev a unor planuri de răspuns şi utilizarea lor corectă; calitatea 

răspunsurilor date şi de către elevii mai slabi sau mediocri; spontaneitatea răspunsurilor date; 

uşurinţa cu care elevii răspund la întrebări şi la sarcinile de lucru; calitatea muncii independente 

de acasă; examinarea individuală şi reciprocă. 

Trebuie avut în vedere că în actul didactic un rol important îl joacă şi comunicarea 

didactică. Aceasta constituie baza procesului de predare-asimilare a cunoştinţelor în cadrul 

instituţionalizat al şcolii şi între parteneri cu status-roluri determinate: profesor-elevi.  

Comunicarea se prezintă ca un proces dinamic, în cursul căruia unele strategii se înlocuiesc 

cu altele, conducându-i pe interlocutori la “deplasarea” unuia spre celălalt. Ea nu poate fi niciodată 

unilaterală, pentru că profesorul nu informează, ci comunică. Discursul verbal ocupă un loc 

principal în predarea-verificarea cunoştinţelor. 

În dialogul profesor-elev sunt prezentate şi alte resorturi comunicative care pot vehicula 

conţinuturi informaţionale. Modul cum sunt pronunţate sau rostite cuvintele încarcă emoţional 

ideile circumscrise de acestea, transformând dialogurile obişnuite în instanţe expresive 

modelatoare.11 

Dialogul profesor elev se lărgeşte şi prin intermediul canalelor nonverbale, care au meritul 

de a suplini ceea ce vorbirea directă nu poate să explice. O pedagogie a imaginii, bine conturată, 

ar putea stimula învăţarea, căci prin arătarea directă a obiectului de învăţat se transmit informaţii 

fără scriere şi fără lectură. 

Ţinuta fizică, fizionomia feţei sau gesticulaţia profesorului pot stârni reverberaţii 

intelectuale sau afective asupra elevilor. Mimica feţei şi gesturile mâinii acompaniază limbajul 

vorbit, întregind sau prelungind semnificaţiile cuvintelor. Uneori gesturile pot comunica mai 

multe informaţii ascultătorilor decât vorbirea. 

 Realizarea unor demersuri adecvate noilor programe presupune nu numai proiectarea 

riguroasǎ a lecţiilor şi secvenţelor didactice, ci şi o anumitǎ calitate  a relaţiei dintre profesor şi 

elevi şi a dialogului care o exprimǎ. Trǎsǎturile acestei relaţii ar putea fi subsumate deopotrivǎ 

empatiei şi distanţei critice.  

În clasǎ, dialogul este, în primul rând, o formǎ de comunicare realizatǎ prin vorbire, dar în acelaşi 

timp este şi un mod de a transmite informaţii, idei, opinii şi sentimente, de a realiza  învǎţarea prin 

crearea unui spaţiu verbal în care se oferǎ şi se primeşte în acelaşi  timp.  

 
11 Cucoş Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 1998, p. 135. 
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 Dialogul elevilor este nu numai o modalitate de cunoaştere, ci şi o formǎ pertinentǎ a 

educaţiei pentru democraţie.12 Restructurarea demersului didactic nu se poate reduce însǎ la 

integrarea unor strategii de învǎţare  prin colaborare; ea presupune şi regândirea rolurilor pe care 

profesorul şi elevii le au în cadrul dialogului. Iatǎ, de pildǎ, perspectiva contrastivǎ structuratǎ de 

J. F. Almasi în legǎturǎ cu dialogul din ora de literaturǎ:13 

 

VIZIUNE TRADIŢIONALA VIZIUNE ACTUALA 

Cel puţin jumǎtate din durata discuţiei 

aparţine profesorului. 

Profesorul vorbeşte cât mai puţin posibil. 

Profesorul conduce integral discuţia. Profesorul faciliteazǎ şi structureazǎ 

discuţia. 

Majoritatea întrebǎrilor sunt puse de 

profesor. 

Majoritatea întrebǎrilor sunt puse de elevi. 

La întrebǎrile formulate de elevi rǎspunde, 

în primul rând, profesorul. 

La întrebǎrile  formulate de elevi rǎspund, în 

primul rând, colegii. 

Majoritatea întrebǎrilor vizeazǎ un rǎspuns 

precis. 

Majoritatea întrebǎrilor sunt întrebǎri 

problematizante. 

Profesorul dǎ feedback imediat dupǎ 

obţinerea rǎspunsului 

Feedback-ul se dǎ dupǎ consultarea 

opiniilor celorlalţi elevi. 

 

Coloana ce defineşte ”viziunea actualǎ” poate informa nu numai lecţiile de literaturǎ, ci 

şi activitǎţile de comunicare şi, pe anumite segmente, activitǎţile ce vizeazǎ asimilarea 

conceptelor operaţionale.14  

Procesul de predare-învăţare, indiferent prin care mijloace tehnice s-ar realiza, presupune 

şi momente de conversaţie, discuţii în grup, jocuri de simulare, adică asigurarea unor condiţii 

interactive între elevi, profesor şi mijlocul tehnic folosit. După cum observa Ioan Cerghit, 

cunoştinţele transmise cu ajutorul mijloacelor tehnice, nesupuse unor prelucrări şi interpretări, 

rămân lipsite de eficacitatea scontată şi rămân imagini palide şi fugare.15 

 
12  Pamfil Alina, Limba şi literatura românǎ în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 45,  
Piteşti, 2006, p. 54 
13 Almasi J.F., A New Wiew of Discussion, în L. B. Gambrell si J. F. Almasi(coord.)Fostering Engaged Reading, 
International Reading Association, Newark, Delaware, 1996, pp.2-23  
14 Pamfil Alina, Limba şi literatura românǎ în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2006, p. 
55 
15 Cerghit Ioan, Consideraţii psihopedagogice cu privire la metodica folosirii mijloacelor moderne audio-vizuale în 
procesul de învăţământ, “Revista de Pedagogie”, 1967, 3, p. 25-34. 
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Dascălul şi elevul recurg la ele în scopul de a uşura perceperea, înţelegerea, fixarea şi 

consolidarea cunoştinţelor, a abilităţilor practice. Mijloacele tehnice de instruire prezintă 

anumite caracteristici, care le conferă valoare pedagogică şi, totodată, anumite limite în 

utilizarea lor.16 

 Profesia de dascăl este una dintre cele mai nobile, mai frumoase profesii. În structura 

personalităţii unui bun cadru didactic se inserează mai multe calităţi: măiestria pedagogică, tactul 

pedagogic, etosul pedagogic, empatia, aptitudinile pedagogice etc. Etosul pedagogic se manifestă 

prin  

✓ acceptarea cu plăcere a rigorilor profesiunii de educator; 

✓ considerarea profesiunii ca o adevărată misiune; 

✓ înclinaţia iubirii pentru copii şi tineri în scopul formării lor ca oameni; 

✓ promptitudinea şi necesitatea interioară de a da ajutor elevilor pentru dezvoltarea 

lor intelectuală, psihică, fizică şi spirituală; 

✓ capacitatea nelimitată de sugestibilitate, de transfer de cunoştinţe, de formare de 

priceperi şi deprinderi; 

✓ aptitudinea şi atitudinea de obţinere a încrederii elevului în educabilitatea sa .17 

 Cine are aceste calităţi, cine a înţeles cu adevărat care sunt datoriile dascălului şi relaţia lui 

cu elevii, este cu siguranţă un bun profesor, pentru că, pe drept cuvânt se spune că fiecare profesor 

are elevii pe care îi merită.  
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Metode şi procedee moderne utilizate ȋn procesul instructiv - educativ la ciclul primar 

Prof,Cacuci Simona Liana 

Liceul Teoretic ,,Gabriel Tepelea “Borod 

Strategia didactică reprezintă modalitatea de combinare a metodelor şi mijloacelor de 

ȋnvăţământ ȋn vederea atingerii obiectivelor propuse. Aceasta presupune: alegerea metodelor 

adecvate, identificarea mijloacelor de instruire ȋn raport cu obiectivele urmărite, conţinutul 

abordat, timpul disponibil, caractericticile clasei de elevi şi implicit spaţiul şcolar. 

Finalităţile ȋnvăţământului primar sunt:  

• asigurarea educaţiei elementare pentru toţi copiii şcolarizaţi;  

• formarea personalităţii copilului, respectând nivelul şi ritmul său de dezvoltare;  

• ȋnzestrarea copilului cu acele cunoştinţe, capacităţi şi atitudini care să stimuleze raportarea 

efectivă şi creativă ȋn mediul social şi natural, respectiv să permită continuarea educaţiei. 

Idealul educaţional şi finalităţile sistemului educaţonal reprezintă un set de aserţiuni care 

consemnează profilul de personalitate dezirabil a fi dobândit de către absolvenţii ciclului primar 

ȋn perspectiva evoluţiei ulterioare. Finalităţile descriu specificul fiecărui nivel de şcolaritate din 

perspectiva politicii educaţionale, necesare pentru elaborarea programelor şcolare, cât şi pentru 

orientarea demersului didactic la clasă. 

La nivelul ȋnvăţământului primar se structurează următoarele cicluri curriculare:  

1. Ciclul achiziţiilor fundamentale (clasele I-II), ce are ca obiective majore acomodarea la 

cerinţele sistemului şcolar şi alfabetizarea iniţială. Acesta vizează:  

• asimilarea elementelor de bază ale principalelor limbaje convenţionale (scris, citit, socotit);  

• stimularea copilului ȋn vederea perceperii, cunoaşterii şi stăpânirii mediului apropiat;  

• stimularea potenţialului creativ al copilului, a intuiţiei şi a imaginaţiei;  

• formarea motivării pentru ȋnvăţare.  
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2. Ciclul de dezvoltare (clasele III-IV, ȋn continuare clasele a V-a şi a VI-a) are ca obiectiv 

major formarea capacităţilor de bază necesare pentru continuarea studiilor. Acest ciclu 

vizează:  

• dezvoltarea achiziţiilor lingvistice;  

• dezvoltarea capacităţii de a comunica;  

• dezvoltarea gândirii autonome şi a responsabilităţii faţă de integrarea ȋn mediul social. 

Metodele didactice tradiţionale deţin rolul de transmitere şi asimilare a cunoştinţelor 

ȋn maniera următoare: cadrul didactic - emiţătorul, respectiv elevul - cel care depozitează 

informaţiile transmise. Acestea deţin un rol important ȋn cadrul procesului instructiv - educativ 

deoarece este nevoie şi de conversaţie (care ia forma dialogului ȋnvăţătoare-elevi, respectiv 

elevi-elevi), de exerciţiu (ȋn vederea formării unor deprinderi), de povestire (prin care elevii 

conştientizează greşelile de pronunţie şi limbaj), precum şi de observare (ȋn vederea formării 

unei păreri legate de tema luată ȋn discuţie, respectiv exprimarea acesteia oral sau ȋn scris). 

A gândi critic ȋnseamnă a fi curios, a adresa ȋntrebări, a căuta răspunsuri, a te implica ȋn 

activitatea solicitată, a analiza logic, a căuta argumente pro şi contra. Încă din ciclul primar, 

elevii trebuie formaţi să gândescă, nu doar să asimileze mecanic cunoştinţele. Trebuie eliminată 

monotonia din sistemul de ȋnvăţământ tradiţional, prin care elevul stă ȋn bancă şi doar notează 

informaţiile ȋn vederea asimilării ulterioare a acestora.  

Metodele activ-partcipative, moderne constituie un proces activ, de lungă durată şi 

complex, care ȋl face pe elev să treacă cunoştinţele prin filtrul gândirii proprii pentru a dobândi 

o cunoaştere autentică. 

BRAINSTORMING-UL reprezintă un mod simplu şi eficient de a genera idei noi. Este 

o metodă de stimulare a creativităţii ȋn cadrul activităţii ȋn grup. Principiile după care se 

fundamentează această metodă didactică sunt: 

1. Cantitatea determină calitatea. Participanţii trebuie să emită cât mai multe idei. Cadrul 

didactic este cel care determină elevii să se implice cât mai mult deoarece adresează ȋntrebările 

necesare, ajută cu informaţii suplimentare şi ȋi conduce pe elevi la a găsi idei folositoare 

soluţionării problemei. Asociaţia liberă, spontană de idei, conduce la evidenţierea unor idei 

valoroase.  
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2. Amânarea judecăţii ideilor celorlalţi. Această etapă oferă posibilitatea participanţilor să 

emită cât mai multe idei referitoare la tema propusă.  

Metoda a fost iniţiată de A. Osborn ȋn anul 1953 ca soluţie de a găsi soluţia optimă pentru 

rezolvarea unei probleme.  

Condusă cu tact pedagogic şi inspiraţie, metoda poate reprezenta o cale accesibilă spre ȋnvăţare 

care stimulează creativitatea şi gândirea critică. Regulile abordării acestei metode ca şi metodă 

didactică sunt: 

    - stimularea cât mai multor idei, pornind de la o temă dată;  

    - preluarea acestor idei şi evidenţierea celor mai reuşite;  

    - evitarea oricărei critici la adresa partenerilor;  

    - manifestarea liberă şi constientă a imaginaţiei. Metoda poate fi folosită ȋncepând cu clasa a 

doua, ȋntr-o fază uşoară, pentru că ȋn clasele a III-a şi a IV-a să fie o metodă de bază ȋn formarea 

gândirii critice a elevilor. 

CIORCHINELE reprezintă o metodă de predare - ȋnvăţare care-i ȋncurajează pe elevi să 

gândească liber şi deschis. Prin această metodă se stimulează evidenţierea conexiunilor ȋntre ideile 

unei teme luate ȋn discuţie. De asemenea, ciorchinele este şi o tehnică de căutare a căilor de acces 

spre propriile cunoştinţe, evidenţiind modul propriu de a ȋnţelege o anumită temă, un anumit 

conţinut. Ajută cadrul didactic să ȋnţeleagă maniera ȋn care fiecare elev ȋnţelege noţiunile şi ȋi oferă 

posibilitatea de a interveni diferenţiat. 

Paşii sunt următorii:  

1. Se scrie un cuvânt sau o propoziţie nucleu ȋn mijlocul tablei sau al unei foi de bloc mare de 

desen.  

 2. Se scriu cât mai multe cuvinte, propoziţii legate de tema propusă.  

3. Se trasează o linie ȋntre cuvintele scrise anterior ȋn vederea evidenţierii unor conexiuni dintre 

aceste idei.  

4. Nu se limitează numărul ideilor, dar trebuie oferit un timp de lucru pentru această activitate. 

Ciorchinele este o tehnică care se poate realiza atât individual, cât şi ca activitate ȋn grup. Atunci 

când se aplică individual, tema propusă trebuie să fie familiară elevilor pentru că aceştia nu pot 

culege informaţii de la colegii de grup. Se poate utiliza ca metodă de evaluare după un capitol sau 
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un şir de lecţii. Folosită ȋn grup, tehnica ciorchinelui dă posibilitatea fiecărui elev să ia cunoştinţă 

de ideile colegilor, de legăturile şi asociaţiile pe care fiecare participant le face la un moment dat. 

METODA MOZAIC este o metodă prin care se realizează ȋnvăţarea prin cooperare ȋntre 

elevi. Presupune următorii paşi: 

1. Construirea grupurilor de lucru - clasa de elevi ȋmpărţită ȋn grupuri de cate 4- 5 elevi, ȋn 

funcţie de efectivul acesteia.  

2. Cadrul didactic ȋmparte textul ce urmează a fi studiat ȋn 4-5 părţi (atâtea câte grupuri de 

lucru sunt).  

3. Fiecare elev cu numărul 1 va forma acelaşi grup (care poate să aibă şi un nume original). 

Acesta trebuie să discute conţinutul de idei al părţii repartizat de către cadrul didactic. Trebuie să 

realizeze citirea conştientă şi explicativă, să evidenţieze ideile principale, precum şi modalitatea 

de prezentare cât mai clară către colegii de clasă.  

4. Revenirea elevilor ȋn grupul de 4-5 elevi şi predarea conţinutului pregătit celorlalţi elevi. 

Prin predarea reciprocă se realizează cea mai bună ȋnvăţare a unui conţinut informaţional, mai ales 

ȋncepând cu a doua jumătate a clasei a III-a deoarece elevii ȋncep să-şi consolideze anumite 

deprinderi, iar unele cunoştinţe să fie bine ȋnsuşite. 

Cadrul didactic monitorizează predarea asigurându-se că informaţiile se transmit şi se asimilează 

corect. Dacă evidenţiază anumite neclarităţi, ajută grupul să le depăşească. 

CUBUL este o tehnică prin care se evidenţiază activităţile şi operaţiile de gândire implicate 

ȋn ȋnvăţarea unui conţinut. Această metodă didactică are următoarele etape:  

1. Elevii citesc un text sau investighează o temă luată ȋn discuţie. Activitatea se poate realiza 

individual, ȋn perechi sau ȋn grup.  

2. Se solicită elevilor care au la dispoziţie un cub din hârtie sau carton să noteze pe fiecare faţă a 

cubului câteva cuvinte sau idei, conform instrucţiunilor date de către cadrul didactic. 

3. Feţele cubului pot să cuprindă următoarele cuvinte:  

     • Descrie!  

    • Compară! 

    • Aplică!  
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      • Argumentează pentru şi impotriva!  

    • Analizează!  

    • Efectuează! 

În cazul copiilor de ciclul primar, acţiunile şi operaţiile solicitate sunt ȋnsoţite de cerinţe 

suplimentare cu caracter concret. Este foarte important cum se implică cadrul didactic ȋn realizarea 

unei activităţi folosind metoda cubului, cât de bine ȋşi cunoaşte clasa de elevi pentru ca fiecărui 

elev să ȋi revină acele sarcini de lucru care corespund potenţialului intelectual dobândit până ȋn 

prezent. 

ESEUL DE CINCI MINUTE este o excelentă modalitate de conştientizare de către elevi 

a ceea ce ştiu despre un subiect, a ceea ce nu ştiu, precum şi a ceea ce ar dori să ȋnveţe sau au 

ȋnvăţat. Poate lua forma:  

                                    ŞTIU/VREAU SǍ ŞTIU/AM ÎNVǍŢAT 

Pentru secţiunea ŞTIU, elevii au de notat ideile pe care le ştiu despre tema luată ȋn discuţie. În 

secţiunea VREAU SǍ ŞTIU, elevii notează despre ce ar dori să afle legat de subiectul ales.  

 Urmează desfăşurarea lecţiei propiu-zise, realizarea de investigaţii, respectiv dobândirea 

de cunoştinţe legate de tema propusă. În secţiunea AM ÎNVǍŢAT, elevii vor nota la sfârşitul 

lecţiei ceea ce au reţinut din lecţia parcursă cu toată clasa de elevi. 

  Prin tehnici adecvate şi prin dirijarea corectă a ȋnvăţarii, elevii ȋnvaţă noile cunoştinţe, sunt 

entuziasmaţi de noua metodă de lucru, dorind pe viitor a ȋnvăţa ȋn aceeaşi manieră. 

ÎNVǍŢAREA PRIN COOPERARE reprezintă un set de strategii care angajează mici 

echipe de elevi pentru a promova interacţiunea colegială şi colaborarea. Aceasta se realizează 

atunci când elevii lucrează ȋmpreună, ca o echipă, pentru a explora o temă nouă, pentru a rezolva 

o problemă, pentru a crea idei noi, pentru a atinge un obiectiv comun. Pentru ca acest tip de 

activitate să dea roade trebuie eliminată competiţia ȋn favoarea colaborării, iar cadrul didactic să 

deţină abilităţi, competenţe prin care aceste metode de ȋnvăţare prin cooperare să fie promovate şi 

aplicate la clasă. 

Ca şi elemente cheie ale acestei metode sunt:  

• interdependenţa pozitivă ȋntre membrii grupului;  

• interacţiunea directă, faţă ȋn faţă;  
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• exersarea deprinderilor de ȋnvăţare ȋn grup;  

• răspunderea individuală a fiecărui membru al grupului;  

• rolul de ȋndrumător şi coordonator al cadrului didactic. 

JOCUL DIDACTIC poate fi utilizat ȋn toate etapele procesului instructiv-educativ, 

deoarece corespunde unei ȋnclinaţii fireşti a copilului de vârsta şcolară mică. Valenţele pedagogice 

ale jocului sunt multiple: stimulează activitatea senzorială şi exprimarea verbală, antrenează 

gândirea logică şi cretaivă, stimulează interesul, fortifică energiile intelectuale şi fizice ale 

copiilor.  

Jocul didactic ȋmbină elementele instructive şi formative cu cele distractive. Acestea pot fi 

de mai multe feluri: de pregătire ȋn vederea ȋnţelegerii unei noţiuni, de exersare a cunoştinţelor 

asimilate, de creaţie, de cunoaştere a realităţii ȋnconjurătoare, de formare/ consolidare a unor 

deprinderi. Desfăşurate ȋn perechi sau colectiv, jocurile didactice ȋi activează pe elevii ciclului 

primar din punct de vedere cognitiv, acţional, afectiv; dezvoltă, reflecţia personală; capacitatea de 

comunicare şi cooperare. 

PROIECTUL poate fi realizat ȋntr-o formă simplă ȋncă din a doua parte a clasei a doua. 

Din clasa a treia, ȋnsă, elevii trebuie dirijaţi ȋn ȋntocmirea proiectelor ȋn vederea dezvoltării gândirii 

critice. Reprezintă o metodă de instruire prin care elevii efectuează o cercetare orientată spre un 

scop anume, ea ȋmbină cunoştinţele asimilate şi activitatea practică. Realizarea unui proiect pe o 

temă dată sau o temă la alegere presupune: documentarea, emiterea unor ipoteze, anumite desene 

ataşate, părerea personală.  

Acest tip de activitate ȋi apropie pe elevi de situaţiile reale, contribuie la maturizarea gândirii, 

dezvoltă simţul responsabilităţii. Chiar dacă elevii nu au realizat de la ȋnceput un proiect bun, ei 

trebuie ȋncurajaţi, stimulaţi, deoarece din greşeli se ȋnvaţă - atâta timp cât elevii sunt interesaţi de 

acest lucru. 

METODA CADRANELOR este o modalitate de sintetizare a unui conţinut informaţional 

solicitând participarea elevilor ȋn ȋnţelegerea lui adecvată. Această metodă de lucru presupune 

trasarea a două axe principale una pe cealaltă, ȋn urma căreia rezultă patru cadrane. 

 De exemplu, elevii sunt solicitaţi astfel: 

1. ȋn cadranul 1 să noteze caracteristicile anotimpului iarna;  

2. ȋn cadranul 2 să noteze jocuri de iarnă prezentate ȋn lecţie; 
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 3. ȋn cadranul 3 să noteze personajele textului; 

 4. ȋn cadranul 4 să noteze părerea personală legată de acţiunea textului. 

Prin această tehnică se urmăreşte implicarea elevilor ȋn ȋnţelegerea cât mai bine a textului citit, 

precum şi pentru exprimarea părerii personale referitoare la tema dată. 

TURUL GALERIEI este o metodă prin care elevii sunt stimulaţi să-şi exprime părerea 

personală legată de ceea ce au lucrat colegii lor. Cuprinde următoarele etape:  

1. Elevii, ȋn grupuri de câte trei-patru, rezolvă o problemă, răspund la o sarcină de lucru, pe o foaie 

mare. 

2. Produsele muncii lor se afişează pe pereţii clasei.  

3. La semnalul cadrului didactic, elevii trec pe rând la fiecare poster pentru a-şi exprima părerea 

despre ceea ce au lucrat colegii lor. 

 4. După ce se termină turul galeriei, fiecare grupa ȋşi reexaminează produsul, discută observaţiile 

şi comentariile notate de colegi pe postere. 

Metodologia didactică pune tot mai mult accentul pe aceste metode moderne, utilizate ȋn 

procesul de predare - ȋnvăţare - evaluare. Atât metodele tradiţionale, cât şi cele moderne trebuie 

să servească scopului instruirii. Învăţarea prin cooperare maximizează capacităţile intelectuale ale 

elevilor (de a gândi, de a ȋnţelege, de a comunica eficient, de a lua decizia corectă, de stimulare a 

creativităţii).  

 Accentul cade pe modalitatea prin care elevii ȋnvaţă. Utilizând metode didactice moderne, 

elevii au posibilitatea să-şi exerseze operaţiile gândirii, să-şi cultive creativitatea, să-şi 

ȋmbogăţească vocabularul, să capete mai multă ȋncredere ȋn sine, să-şi formeze deprinderea de a 

vorbi corect. 
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„Daţi-mi un trup voi, munţilorˮ 

Lucian Blaga 

Profesor: Jercan Andina-Elena 

Colegiul „Ferdinand I”, Măneciu, Prahova 

            De o structură sufletească întru totul particulară, poetul-filosof din Lancrăm ni se dovedeşte un 

însetat de cunoaştere, de sesizare a misterelor, de creaţie lirică. 

             Dincolo de sentimentul precarităţii fiinţei, are o uriaşă năzuinţă de viaţă, tocmai pentru a 

descoperi şi a se bucura de miracolele Universului.  

              Pentru omul cu sensibilitate metafizică,  „a fiˮ (a exista)  înseamnă  a participa la Absolut.  

              Trăirile acestui filosof-poet sunt proiectate într-o persepctivă enormă. Cadrul poeziei lui nu este 

un simplu decor, pentru că izvorăşte din suflet, eul liric „se apleacă peste margineˮ şi intuieşte infinitul 

cosmic. 

              Asemeni înaintaşului şi semenului său, Eminescu, poetul din Lancrăm sesizează cu mâhnire că 

omul este efemer, în ciuda dorinţei lui infinite de cunoaştere, pe când elementele cosmice şi chiar cele 

ale naturii terestre sunt perene, veşnice.  

              Eminescu punea în antiteză romantică omul cu elementele telurice şi celeste ale Universului : 

     „Numai omu-i schimbător, 

       Pe pământ rătăcitor, 

       Iar noi locului ne ţinem, 

       Cum am fost, aşa rămânem : 

       Marea şi cu râurile, 

       Lumea cu pustiurile; 

       Luna şi cu soarele, 

       Codrul cu izvoarele…” 

               Răspunzând în modul cel mai original, Blaga îşi face un adevărat autoportret, definindu-şi 

metaforic, la început, propriul trup, apoi adresându-se direct, imperativ, munţilor, apelor, furtunii, dar şi 

sorilor altor galaxii. 
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               El este un efemer, natura pământeană şi cea cosmică fiind ilimitate. 

               Simetrică, armonioasă, meditaţia se deschide şi se închide sferoidal (circular) cu autoportretul. 

Unităţile prozodice sunt inegale ca număr de versuri albe (deci, fără rime şi cu măsuri diferite) : 

     „Numai pe tine te am, trecătorul meu trup, 

       şi totuşi  

       flori albe şi roşii eu nu-ţi pun pe frunte şi-n plete, 

       căci lutul tău slab 

       mi-e prea strâmt pentru straşnicul suflet  

       ce-l port.ˮ 

                Descoperim şi opoziţia dintre trup şi psihic. Purtăm chiar în noi marele contrast : lut (ţărână) 

pieritor, suflet nemuritor. 

                Ȋntr-un câmp semantic al termenului „sufletˮ, reţinem sintagmele metaforice : „amfora eului 

meu îndărătnicˮ, „lăcaş al furtunilorˮ, „năprasnica inimăˮ.  Trupul ar trebui să fie pe măsură, de aceea 

îşi trimite strigătul spre „munţiˮ, ca stânca lor să fie lăcaşul nemuritor al sufletului etern. Enumeraţia 

conduce acelaşi imperativ „mărilorˮ- ca să-şi descarce în valul lor spumegat –  „nebunia în plinˮ! Această 

enumeraţie culminează cu vocativul:  „pământule larg, fii trunchiul meu,/ fii pieptul acestei năprasnice 

inimi.” 

               Cumulul preface enumeraţia în hiperbolă: pe măsura unui asemenea suflet, eul liric se întrevede 

un titan al Universului. Paşii lui măreţi se vor desprinde de la „pământul sfântˮ spre cer, spre stele, spre 

sorii altor galaxii.  

               Antitetic, îşi va striga titanian, când iubirea, când ura :   

     „Când aş iubi, 

       mi-aş întinde spre cer toate mările 

       ca nişte vânjoase, sălbatice braţe fierbinţi, 

       spre cer 

       să-l cuprind 

       mijlocul să-i frâng, 
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       să-i sărut sclipitoarele stele. 

       Când aş urî, 

       aş zdrobi sub picioarele mele de stâncă 

       bieţi sori 

       călători 

       şi poate aş zâmbi. 

       Dar numai pe tine te am, trecătorul meu trup.ˮ 

                  Erodată de „marea trecereˮ, de acţiunea nefasţă a timpului, fiinţă umană rămâne fragilă – 

fortuna labilis – şi efemeră, pe când Terra însăşi (sperăm !) şi elementul    cosmic sunt eterne.  
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INOVAŢIE ÎN PREDAREA LIMBII FRANCEZE 

 

Daniela Cornelia SANDU 

Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava 

 

„Inovaţia poate fi o descoperire organizatorică sau tehnică care constituie o noutate, şi care 

a fost creată pentru a remedia, a ameliora complet sau parţial o situaţie considerată 

nesatisfăcătoare. Putem vorbi atunci de o inovaţie - produs. Însoţind evoluţia nevoilor unei 

societăţi intr-o perioadă precisă şi reflectând rezultatele cercetărilor cele mai recente, inovaţia 

poate  implica aspecte tehnologice, dar şi organizatorice, metodologice, pedagogice şi didactice 

ale  procesului  de predare – învăţare”1. Astfel este definit cuvântul INOVAŢIE în Dicţionarul 

Didactic al Limbii Franceze - Limbă Străină în anul 2003. 

Această definiţie este prea restrictivă,  reducând inovaţia la rezultatul obţinut. Inovaţia este 

mai ales un demers activ, un proces al cărui rezultat trebuie considerat provizoriu, o etapă 

momentan adaptată contextului precedând următoarea inovaţie. A inova nu însemnă neapărat a 

inventa. Putem inova  reluând sau adaptând acţiuni care s-au derulat, trecutul nu este exclus, şi 

nici experienţa 

 

Profesorul inovator 

Sociologul Michel Crozier constată că toţi inovatorii au ceva în comun - pasiunea, şi că 

„din punct de vedere intelectual toţi sunt capabili să descrie, într-o manieră concretă şi subtilă, 

sistemul în care acţionează, toţi realizează din instinct o analiză a tuturor elementelor caracteristice 

situaţiei pe core doresc să o inoveze.”2 

Mokhtar Kaddouri trece de asemenea în revistă trăsăturile comune ale inovatorilor : „În 

primul rând, inovatorii pun sub semnul întrebării pedagogia tradiţională. Conştientizarea existenţei 

unui decalaj între natura publicului format din elevi, conţinuturile lecţiei, şi modalităţile de predare 

îi incită să adopte un alt demers pedagogic. Acesta stă mărturie a existenţei unei concepţii diferite 

asupra rolului şi meseriei de profesor care, contrar practicilor curente, căuta sa implice elevii, să 

le confere autonomie si  nu să  acţioneze în locul lor. Este vorba de un demers care respectă 

diversitatea elevilor.(…) Acest demers este susţinut de valori şi de alegeri pedagogice care 

repoziţionează raporturile între a putea si a şti, atât din perspectiva profesorului cât şi din cea a 

elevului.” 3 

Pe de altă parte, inovatorii au o reprezentare diferită a elevilor. Ei gândesc situaţia elevului 

în globalitatea sa, considerându-l pe acesta o persoană, şi nu numai un receptor de cunoştinţe. 
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În cele din urmă ei cred în eficacitatea muncii în echipă. Aceasta este o altă caracteristică 

importantă a profesorilor inovatori, pentru ei munca în echipă reprezintă unul din factorii de 

motivare a elevilor. 

De asemenea  ei doresc să schimbe reprezentarea pe care o au colegii lor asupra elevilor, 

şi se implică personal şi afectiv. Obstacolele – reale – par uşor de depăşit si neînsemnate. 

Inovatorul găseşte în acesta căutare continuă, în acest efort constant, o dinamică, o identitate, o 

imagine mai bună a propriei persoane. 

 

Inovaţia la ora de limba franceză 

Pedagogiile active nu sunt o noutate . Cităm numai câţiva pedagogi renumiţi : J. Pestalozzi 

(1746-1827), G. Steiner (1861 – 1925), M. Montessori (1870-1952) sau C. Freinet (1896-1966) şi 

J-J. Rousseau (1712-1778) care au pus elevul în centrul procesului de predare  - învăţare 

Ele se opun de multă vreme orelor clasice în decursul cărora profesorul împarte cunoştinţe  

elevilor. Ideile care afişau dorinţa de motivare a elevilor, de asigurare a autonomiei acestuia, de 

favorizare a procesului de achiziţionare de cunoştinţe, de formare de aptitudini si deprinderi pot 

părea astăzi banale. Dar care este realitatea la clasă ?  În spatele bunelor intenţii, a convingerilor, 

se ascund deseori practici pedagogice contradictorii. 

De altfel  ideile originale (în raport cu ce se aplică în mod obişnuit la clasă) sunt numeroase. 

Iată câteva exemple: diversificarea formelor  de lucru (individual,  pe grupe de doi elevi, pe 

ateliere, ajutor pedagogic oferit de către elevii mai buni celorlalţi elevi); schimbarea frecventă a 

aşezării elevilor în clasă; utilizarea unui echipament care să le permită folosirea mijloacelor de 

comunicare (CD player, casetofon, DVD player, video proiector, calculator cu conexiune la 

Internet, tabla inteligentă); diversificarea suporturilor de predare (manual, documente autentice 

radiofonice, televizate, articole din presa, etc., de preferinţă documente recente, de actualitate); 

propunerea de activităţi legate de viata lor de zi cu zi, care să contribuie la motivarea, la trezirea 

dorinţei de a învăţa, la crearea unei relaţii cu limba franceză, la întărirea sentimentului de 

apartenenţă  la grupul clasă, la responsabilizarea elevului. 

Şi pentru a îndrăzni şi mai mult, atunci când avem mijloacele, timpul, energia, dorinţa, 

integrarea elementelor de pedagogie alternativă cum ar fi pedagogia diferenţiată, predarea mai 

multor materii in limba franceză (învăţământul bilingv, limba devenind un mijloc de informare si 

nemaifiind obiectul învăţării), teatrul şcolar, învăţământul la distanţă 

Dacă problemele disciplinare sunt reale, ele dispar in momentul in care relaţia profesor 

profesor – elev este construită pe baza unui contract care defineşte obiectivele care trebuie atinse 

şi regulile jocului comportamental, atunci când învăţarea colectivă este pusă în valoare, şi elevii 
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sunt activi în orice moment al orei, atunci când aceştia înţeleg sensul, semnificaţia muncii lor si 

sunt implicaţi în procesul de învăţare.  

Dificultăţile  lingvistice sunt inerente procesului de învăţare a unei limbi. Totuşi deseori 

preocuparea profesorului de a-şi corecta propriile greşeli opreşte inovaţia. Culpabilitatea care 

decurge din nesiguranţă îl obligă pe profesor să se refugieze în lecţiile bine organizate ale 

manualului. Modalitatea cea mai bună de a nu fi prins pe picior greşit de elevi si a câştiga 

încrederea în sine este a  introduce progresiv inovaţiile in practica de zi cu zi, inspirându-se din 

ideile altora şi apoi punând in practica propriile idei. 

Practici inovatoare  

• salutul, implicare elevilor (prin discuţii, desene, dansuri, cântece, jocuri), încurajarea 

lor, 

• construirea orei ca o succesiune de sarcini de lucru. Ce  fac elevii ? Ce fac după ce au 

terminat ? Propunerea de succesiuni de activităţi foarte scurte. 

• Organizarea de activităţi extraşcolare în limba franceză (cinema, teatru, muzee, expoziţiei, 

etc.) plimbări, călătorii (exemple : un itinerariu de descoperire a locurilor în care au trăit scriitori 

sau identificarea locurilor descrise în manuale sau în romane) 

• Activităţi cum ar fi: parteneriate cu elevi din Franţa,  comunicarea în limba franceză pe 

Internet cu alte clase din întreaga lume, înfrăţirea cu o clasă din Franţa, Canada, etc.  

• Punerea în aplicare a unor proiecte în care fiecare trebuie să se implice pentru reuşita 

tuturor: organizarea unei sărbători în limba franceză, o întâlnire gastronomică, gătitul împreună, 

crearea unui spectacol în limba franceză, etc. 

• Elaborarea de documente, site-uri Internet, versiunea în  limba franceză a prezentării unui 

muzeu, propunerea către primărie sau către oficiul de turism de traducere a site-ului oraşului în 

limba franceza pe internet, etc. O comunicare autentică în limba franceză: participarea pe internet 

la forum-uri, la chat-uri, ateliere de literatură, publicarea unei reviste, etc. 

• Participarea la concursuri - elevii comunică rezultatul muncii lor, acesta are o finalitate) 

• Propunerea unor activităţi cadou, care să nu fie asociate cu un obiectiv 

lingvistic (ascultarea unui cântec în limba franceză,  vizionarea unui clip, citirea si interpretarea 

unei poezii, etc.) 

Profesori şi elevi, meserii noi ? 

În câţiva ani misiunea profesorului a devenit din ce în ce mai complexă, şi acesta trebuie 

să stăpâneasca un număr din ce în ce mai mare de competente şi de noţiuni tehnice. A fi profesor 

astăzi înseamnă a fi animator, consilier, centru de resurse, gestionar, mediator, cercetător, 

vânzător, promotor, tehnician.  
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„Raportul elevul  faţă de cunoştinţe, de autoritate, de educaţie, de şcoala, de învăţare, de 

motivare, maniera sa de a privi viitorul, concepţia sa asupra lumii, a reuşitei, a valorilor sale se 

modifică în egală măsură. Profesorul nu mai este persoana care ştie, care pedepseşte, care spune 

ce este adevărat sau fals, el este un partener în procesul de predare – învăţare.” 4 

A învăţa înseamnă deci a defini obiectivele învăţării, rolul profesorului, al elevului si a 

modalităţilor de a învăţa,  date pe care trebuie să ne obişnuim  sa le punem mereu sub semnul 

întrebării, să le modificăm, şi să le redefinim în funcţie de mutaţiile sociale si tehnologice. Această 

capacitate de reflecţie şi de decizie, fie că îl priveşte pe profesor, fie pe elev devine o provocare 

educativă majoră a prezentului şi viitorului. 
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CRĂCIUNUL PENTRU ROMÂNI 

 

Prof. înv. primar Șerban Simona Codruța 

Liceul de Informatică ,,Tiberiu Popoviciu” 

Sărbătoarea Crăciunului marchează nașterea Mântuitorului și este sărbătorită de către 

creștinii din întreaga lume în fiecare an pe 25 decembrie. Această zi este extrem de importantă 

deoarece atunci s-a petrecut nașterea trupeasca a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și prima 

sărbătoare creștină a Mântuitorului în ciuda faptului că nu este la fel de veche precum Paștile sau 

Rusaliile. 

Tradiția înseamnă mai mult decât o simplă parte a istoriei. Ea trebuie cunoscută de toată 

lumea , fiind esența pe care o adaugi la existența unei persoane pentru a crește frumos, pentru a 

simți că faci parte dintr-un popor, dintr-un neam. Farmecul Crăciunului pare să se fi născut la sat. 

Aici, Crăciunul și-a păstrat încă magia de odinioară și amintirea sărbătorilor de altădată. Cel mai 

frumos obicei de Crăciun este colindul.  

Colindele sunt cântecele cu care copiii și tinerii întâmpină venirea lui Iisus pe Pământ. Pe 

străzi răsună, în Ajun și în ziua de Crăciun cântece cu stea, Vifleemul, Plugușorul și Sorcova. De 

asemenea, se joacă Vasilica, jocuri de măști precum cerbul, breaza sau țurca, dansul sau teatrul 

popular. Cu câteva zile înainte de Crăciun se împodobește bradul cu ornamente de culoare roșie 

sau verde, conform tradiției. O altă tradiție importantă este chiar masa de Crăciun.  

În data de 25 decembrie ia sfârșit postul Crăciunului, care durează aproximativ șase 

săptămâni. În această zi, oamenii se pot desfăta cu bucatele tradiționale de Crăciun: tobă, lebar, 

sarmale, caltabos, colaci, cozonaci, pită, prăjituri, salate, cârnați sau friptură. Carnea folosită 

pentru prepararea bucatelor de Crăciun este proaspătă, întrucât de Ignat, în data de 20 decembrie 

are loc tăiatul porcului, care este un alt obicei de Crăciun.  

Cei mici îl așteaptă an de an pe Moș Crăciun cu plete dalbe, care vine cu tolba încărcată 

de cadouri pentru copiii cuminți, iar cu câteva zile înainte de Crăciun se împodobește bradul cu 

ornamente de culoare roșie sau verde. Obiceiul bradului de Crăciun ar fi apărut în Germania, unde 

legenda spune că Sfântul Bonifaciu a ordonat tăierea stejarilor, venerați de păgâni. În cădere, 

stejarii au distrus toți copacii din preajmă, mai puțin bradul, care a devenit de atunci un simbol al 

acestei sărbători și este împodobit în seara de Ajun. 

http://calendarulortodox.ro/sarbatori/nasterea-domnului-craciunul/
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 În România, există mai multe tradiții și obiceiuri de Crăciun, transmise din generație în 

generație. În satele din Oltenia, în Ajunul Crăciunului, gospodarii se trezesc dis-de-dimineață, 

aprind focul în sobă și ațâță jarul cu ajutorul unui vreasc, în timp ce rostesc o urare de 

Crăciun:  "Bună dimineața lui Ajun! /C-a venit într-un ceas bun /Să ne-aducă: porcii grași și 

unturoși /Și oamenii sănătoși, /Vacile cu viței, oile cu miei, scroafele cu purcei, cloștile cu pui, 

găinile cu ouă. La anul și la mulți ani!”. 

În satele din Transilvania, în special în Maramureş, colindătorii iau cu asalt uliţele încă din 

Ajunul Crăciunului şi sunt răsplătiţi cu nuci, mere, colaci sau bani. Tinerii umblă din casă în casă 

cu „Steaua” sau cu „Capra”, reprezentaţii răspândite în numeroase zone din România. Ceva mai 

aparte şi  consacrat în zona Maramureşului este „Jocul Moşilor”, la originea căruia se crede că au 

stat ceremoniile cu măşti din nopţile de priveghi, un ritual străvechi de cinstire a morţilor. După 

ce au colindat toată noaptea, copiii şi tinerii îşi iau bicele şi ies pe uliţele satului. Cine le iese în 

cale este „croit” de biciul „moşilor”. „Moşii” maramureşeni poartă, în general, o mască făcută din 

blană de cornute şi bat la uşile oamenilor pentru a-i speria şi pentru a le ura un an mai bun.  

O altă tradiţie nelipsită în acest colţ al României este „Viflaimul” – o piesă de teatru 

popular în care este recreat momentul apariţiei magilor şi al păstorilor ce prevestesc naşterea lui 

Iisus. În jur de 20-30 de tineri pot participa la acest spectacol în care sunt întruchipate personaje 

biblice precum Maria, Iosif, Irod, vestitorul, hangiul, îngerul, păstorii, cei trei crai de la Răsărit, 

ostaşii, moartea, dracul, moşul, străjerul şi mulţi alţii, în funcţie de cât de mare e ceata.  

Tot în Transilvania, se mai păstrează încă, în satele de pe Târnave, „butea feciorilor”. 

Băieţii se strâng în ceată pentru a aduna, încă din zilele de post, vin pentru petrecrea din ultima 

săptămână a anului. Ceata de colindători este organizată după reguli complicate şi fiecare membru 

are un rol (ghirău, ajutor de ghirău, jude, pârgău mare, pârgău mic). Tot în această zonă se cântă 

un colind cu rădăcini de peste două milenii, intitulat „Împăratul Romei”. Colindul redă contextul 

istoric al naşterii lui Iisus, în timpul împăratului roman Octavian Augustus şi descrie momentul 

venirii celor trei magi de la Răsărit cu daruri – aur, smirnă şi tămâie.  

Crăciunul este numit și sărbătoarea familiei, fiind ocazia când familia se reunește, servesc 

masa împreună,își fac daruri, merg la colindat și la biserică. Toți se bucură de clipele petrecute 

împreună în jurul mesei, cu credinţa că prin cinstirea cum se cuvine a sărbătorilor vor avea un an 

mai bogat și mai bun. În calendarul ortodox cele trei zile de Crăciun se încheie cu sărbatoarea 
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Sfântului Ștefan. Toate zilele de Crăciun sunt sortite revederii părinților, neamurilor, și prietenilor 

așa ca lumea cu mic, cu mare merge în vizită și așteaptă oaspeți. 

Creştinii îşi reîmprospătează sufletul cu amintirile din copilărie, revenindu-le în 

minte colindele, mirosul proaspăt de brad, dar şi de cozonacii de casă, așteptând cu 

nerăbdare cadouri sub bradul de Crăciun, toate acestea creând o atmosferă de basm, linişte 

sufletească şi iubire. 

Satul românesc este izvorul sensibilităţii şi spiritualităţii româneşti, de aceea el nu trebuie 

să fie uitat. El trebuie să trăiască cu obiceiurile şi datinile sale, cu ocupaţiile şi portul oamenilor 

săi. Din păcate în multe zone din țară tradițiile și obiceiurile nu mai au același farmec, acestea 

fiind pe cale de dispariție.  

Multe din obiceiurile tradiționale românești le mai putem întâlni doar în spectacole sau 

festivităti. Populația rurală actuală trece printr-o emancipare care se află la marginea prăpastiei ce 

semnifică pierderea identității și patrimoniului tradițional românesc. 

Tradiţiile populare româneşti rămân tezaurul nostru cel mai de preţ şi trebuie să facem tot 

ce se poate pentru ca ele să se păstreze vii în mintea copiilor noștri şi a oamenilor.  

,,Avântul către civilizaţie poate fi pentru un popor o foarte mare primejdie, dacă uită două 

lucruri: ce are şi ce poate. Tradiţia poate fi uitată dar ucisă nu, dacă i se taie drumul în clasele de 

sus, ea rămâne şi se adânceşte tot mai mult în clasele de jos... A admira o civilizaţie străină, 

vrednică de respect, este o datorie. A o imita, fără schimbare, este o umilinţă, şi una fără folos. 

Popor civilizat este acela care a ajuns să satisfacă sănătos şi armonios nevoile sale cele adevărate, 

înălţate către un ideal care întrece cerinţele vieţii elementare şi biruie egoismul individual.” 

Nicolae Iorga 
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Crăciunul la noi în Diosig, Bihor 

prof. inv. primar Ilica Rodica 

Scoala Gimnaziala nr.1 DIOSIG 

Jud. Bihor 

 

 Crăciunul perfect la noi e Crăciunul cu colinde, Viflaimul, Steaua, Turca și bineînțeles 

Mascații. 

 Crăciunul perfect pe vremea bunicilor era cel cu zăpadă multă, viscolită și cu temperaturi 

scăzute de îți înghețau “mucii-n nas” sau “vițelul în vacă”. De cum începea să ningă, bărbații 

ieșeau la măturat zăpada. Era o rușine să rămână strada nemăturată. Vecinii măturau și zăpada 

celor bătrâni sau plecați de acasă. De cum începea postul, se adunau la câte o casă câțiva bărbați. 

Se trăgeau pe lângă sobă și sfărmau porumb și colindau. Femeile făceau ciorapi, veste, labreie, 

coseau “pene” sau țeseau. Pe plita sobei se gătea cea mai bună “pită prăjită frecată cu ai 

(usturoi)” sau “croampe (cartofi) pe plită sau în ler (cuptorul sobei)”. Tot la gura sobei se cântau 

și colindele religioase, în perioada interzisă, și erau transmise generațiilor următoare cu porunca 

de a nu fi date uitării. Băieții mai mari se adunau la casa dinainte stabilită și pregăteau repetițiile 

și ținuta corespunzătoare pentru Viflaim, ciobanii, Irod, Magii... Împodobeau Viflaimul cum 

puteau ei mai frumos. Erau peste tot însoțiți de un mascat care îi bâzâia pe gospodarii casei care 

încercau să îl demaște, dacă reușeau. Băieții mai mici se grupau câte trei și își pregăteau o stea 

frumoasă cu cinci colțuri pe care o împodobeau cu staniol de ciocolată, hârtie creponată iar în 

mijloc lipeau o icoană cu Maica Domnului cu Fiul în brațe. Făceau repetiții și plecau și ei de 

Crăciun cu Steaua. De Anul Nou își pregăteau o Sorcovă dintr-o crenguță ramificată pe care o 

înveleau în fâșii de hârtie creponată și făceau flori tot din hârtie creponată pe care le prindeau 

apoi pe Sorcovă. Cei mai mari își pregăteau Plugușorul cu rotițe cum puteau ei mai bine și 

plecau toți cu uratul și sorcovitul. 

 Crăciunul de azi e puțin diferit. Nu mai sunt zăpezile de altădată, nici gerul, dar nici 

viscolul. Copiii se întorceau înghețați de frig și numai țurțuri pe la haine în jurul gurii. Crăciunul 

de azi e cu mai puține precipitații sub formă de ninsoare. Copiii se întorc de la colindat tot târziu, 

chiar dacă locuitorii caselor s-au împuținat. Se întorc cu hainele umede și încălțămintea la fel. 

Mamele au grijă ca să fie uscate pe a doua zi când copiii au program la biserică. Și în ziua de azi 
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mascații îi sperie pe cei mici, iar aceștia fug mâncând pământul și de frica lor, dar și de frică să 

nu fie deposedați de câștigul colindei. Dacă în trecut urătorii pocneau din bice frumos gătate, de 

sărbătoare astăzi acestea au fost înlocuite de pocnitori și petarde. Nu se mai practică activitățile 

gospodărești de altădată, dar se povestesc experiențele de odinioară. Dacă în trecut unele 

gospodine credeau în superstiția că fetele nu se primesc în casă la colindat deoarece poartă 

ghinion, în ziua de azi a dispărut. Azi, în Ajunul Crăciunului, se adună și ceata de fete și băieți 

mai mari ce se duc la colindat la fetele de măritat și băieții de însurat.  

 Turca de azi își menține aceleași obiceiuri, versuri. Băieții se pregătesc la repetiții 

inclusiv ținuta, atitudinea și comportamentul din Ajunul Crăciunului și cele trei zile de colindat 

pe la casele oamenilor, de-a lungul și latul întregului sat. Banii adunați la turcă se folosesc seara 

la balul organizat la căminul din localitate. 

 Chiar dacă tehnologia performantă i-a cucerit și pe cei de la sate, indiferent de vârstă, 

condiție socio-profesională sau financiară, mai e vreme de colinde. Toată lumea colindă 

indiferent de naționalitate sau religie. Atunci când e Crăciunul e mare bucurie și toți ne simțim 

egali. 
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Crăciunul la edeleni 

Prof. Rîpeanu Arṣaluis Luiza 

Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari, jud. Constanṭa 

 

Sfânta Sărbătoare a Nașterii Domnului prilejuiește, în fiecare an, serbarea intitulată „Crăciunul la 

edeleni” , menită să aducă împreună oameni frumoși, într-un spectacol în care talentul, buna 

dispoziție și emoția și-au dat întâlnire pe scena Casei de Cultură „Pontus Euxinus” Năvodari, 

gazda noastră, de fiecare dată. 

Miercuri, 18.12.2019, colindele, dansul popular și modern, scenetele cu tematică specifică, au 

făcut deliciul auditoriului format din părinți, elevi și invitați. 

Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare, clipe magice fiind trăite alături de oameni 

minunați! 
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Târgul de Crăciun al elevilor edeleni a avut loc tot miercuri, 18.12.2019, la Casa de Cultură 

„Pontus Euxinus” , în foaier și a avut drept motto „Trăiește în culori de Crăciun!”. 

Evenimentul a fost posibil datorită eforturilor susținute ale cadrelor didactice și elevilor edeleni 

talentați, realizarea hand-made-urilor cu tematică specifică fiind o dovadă elocventă a faptului că, 

atunci când se întâlnesc talentul, creativitatea și căldura sufletească, lucrul în echipă dă roade 

bogate! 
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IMPLICAREA FAMILIEI  

ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 

 

 

Prof. Cîrligeanu Margareta,  

C.S.E.I. Suceava 

 

 

Copilul se dezvoltă în sânul familiei, loc în care își petrece o mare parte din timp, unde 

devine practic ființă socială. Indiferent de organizarea familiei, de identitatea sa etnică, religioasă 

ori politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă. Familia este 

un sistem dinamic, care cunoaște transformări permanente. Membrii ei se dezvoltă, evoluează 

împreună și adaugă elemente care îmbogățesc în permanență viața familială.    

Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe 

sociale în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de către școală, pentru instruirea didactică. 

Familia pregătește și susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), emoțional, 

comportamental, social, financiar. 

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre 

cunoștințele despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul 

le datorează educației primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea 

copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral, estetic ș.a.  

Ca factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoștințele uzuale 

(despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care ar trebui să 

dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor.  

Copilul obține rezultatele școlare în funcție de modul în care părinții se implică în procesul 

de învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului mijloacele materiale și de spațiu necesare 

studiului, trebuie să-și ajute copilul din punct de vedere cognitiv. Acest ajutor trebuie însă limitat 

la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea copilului de la sarcinile școlare. Tot în 

familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, 

sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi aparține. 

Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel 

personal este influențată de diferențele de ordin economic, social, cultural care există între familii. 
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Familia însă, în ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de viață ale 

copilului sunt influențate de comportamentul părinților. Familia trebuie să aibă disciplina ei. Toate 

problemele se pot rezolva mai ușor într-un climat de prietenie și de înțelegere.  

În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod natural, prin imitație și contagiune, 

din familie, părinții trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod conștient o serie de abilități și 

responsabilități. Funcția de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului pentru o 

dezvoltare normală, a acompania copilul și a-l dirija în dezvoltarea lui. 
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Tradiții și obiceiuri de Crăciun în România 

Prof. înv. primar PĂUN MARIANA 

Școala Gimnazială ”Laurențiu Fulga”, Sat Fulga de Sus 

 

 Pe 25, 26 și 27 decembrie este sărbătorită nașterea lui Isus Hristos. Seara de 24 decembrie 

este cunoscută și sub numele de Ajunul Crăciunului. Petrecerea de Crăciun datează din secolul al 

IV-lea, când Biserica creștină a fixat această dată nu întâmplător, ci pentru a concura cu nașterea 

zeului soare din tradițiile păgâne. Cu toate acestea, mulți istorici ai religiei cred că nașterea 

Domnului s-ar fi petrecut la sfârșitul iernii. Există discrepanțe între datele de Crăciun: vechii 

creștini ortodocși îl sărbătoresc pe 7 ianuarie, după calendarul iulian, care este compensat cu 13 

zile comparativ cu calendarul. 

 

De la an la an tradițiile de Crăciun s-au îmbogățit. Cei mici îl așteaptă în fiecare an la un 

brad de Crăciun. Cu câteva zile înainte, decorarea de Crăciun a acestui copac este realizată cu 

ornamente roșii sau verzi. 

Obiceiul pomilor de Crăciun a apărut în Germania, unde legenda spune că Sfântul Boniface a 

ordonat tăierea stejarilor venerați de neamuri. Toamna, stejarii au distrus toți copacii din vârf, cu 

excepția bradului, care de atunci a devenit un simbol al acestei sărbători și împodobit în seara de 

Ajun. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.voceanationala.ro/un-popor-care-nu-si-cunoste-istoria-citat-de-nicolae-iorga/&psig=AOvVaw1BNZBlG6lBgHTS7_D4Q1-y&ust=1572474045583000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKilr7_AwuUCFQAAAAAdAAAAABAD
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O tradiție care datează de două secole se păstrează în Dumbrăvița, județul Brașov,. Este 

singurul loc din țară în care este împodobit bradul, chiar în ziua de Crăciun. Pomul de Crăciun va 

rămâne în centrul orașului până după epifanie. Soții, adică tinerii care au format armata, sunt cei 

care au adus bradul în centrul comunei.  

 

Există multe tradiții și obiceiuri ale Crăciunului transmise din generație în generație în 

România, . În satele Olteniei, în ajunul Crăciunului, gospodinele se trezesc devreme dimineața, 

aprind focul în aragaz și aruncă borcanul cu un ceas în timp ce salută Crăciunul: 

"Bună ziua, salut, un ceas bun / Hai să aducem: porci grași și grași / Și oameni sănătoși, / Vacile 

de vițel, miei de miel, scroafele de porc, cubule de pui, găini de ou". 

 

Cântarea melodiilor este una dintre cele mai populare tradiții de Crăciun. În prima zi de Crăciun, 

colindătorii de Crăciun intră în case și le spun oamenilor nașterea lui Isus prin cântece și poezii. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPiKLkv_DfAhVJa1AKHfSQAv0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.libertatea.ro/psihologul-libertatea/de-unde-vine-traditia-impodobirii-bradului-de-craciun-2085359&psig=AOvVaw3ZEGBxP87jKqTI36Un_Cal&ust=1547666120711826
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8mJCmvI7gAhVKzaQKHf2wBT4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/o-pensionara-dusa-cu-elicopterul-la-bucuresti-a-luat-foc-cand-aprindea-soba-cu-benzina--174011.html&psig=AOvVaw0U5JB5aeS8pdu7SinONE3T&ust=1548695967079396
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Se spune că cine nu deschide ușa va avea un an dificil și că nu va avea noroc acasă, din cauza 

lăcomiei manifestate de el. 

 

Masa de Crăciun este o altă tradiție importantă. Pe 25 decembrie, postul s-a terminat și a 

durat aproximativ șase săptămâni. În această zi, oamenii pot gusta mâncăruri tradiționale de 

Crăciun: baghete, lebars, sarmale, caltaboș, colaci, cozonaci, pita, prăjituri, salate, cârnați sau 

fripturi. Carnea folosită pentru prepararea mâncărurilor de Crăciun este proaspătă, Ignat având un 

alt obicei pe 20 decembrie: să taie porcul. 

 

În Mărișel, un oraș din apropierea Clujului, un obicei străvechi de Crăciun este atât de 

frumos încât a fost catalogat ca Patrimoniu Mondial UNESCO. Aici, în inima munților Apuseni, 

toate tradițiile sunt păstrate în sfințenie. Există un vechi obicei numit „Jones al maseuzei”: un grup 

de 10 tineri bărbați singuri care vizitează în fiecare an biserica satului, apoi se închină, dansează 

și cântă. La un moment dat, juniorii invită fetele necăsătorite să danseze. 

 

Referințe bibliografice: 

www.digi24.ro 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS0MCPwPDfAhWGblAKHYyVCnwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.bucurestifm.ro/2015/12/26/colindatul-una-dintre-cele-mai-frumoase-traditii-de-craciun/&psig=AOvVaw0w3_UinUWM-_sAwCglcRtb&ust=1547666189779207
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHoaypwPDfAhUKKlAKHRijAb4QjRx6BAgBEAU&url=https://m.realitatea.net/retete-de-craciun-2017_2127390.html&psig=AOvVaw16NekehrCCH1PXTjknyYWG&ust=1547666274116401
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ 

“ SFINTELE SĂRBĂTORI LA  ROMANI,, 

 

Prof. înv. primar VIȘAN FLORINA 

Școala Gimnazială, Sat Fulga de Jos 

 

 

                    La români sărbătorile de iarnă în special Crăciunul sunt sărbătorile de 

suflet.Amintirea copilăriei ce ne revine puternic în suflet şi în minte ,zăpezile bogate şi 

prevestitoare de rod îmbelşugat,colindele şi clinchetele de clopoţei,mirosul proaspăt de brad dar 

şi de cozonaci,nerabdarea aşteptării darurilor sub pomul de iarnă toate crează în sânul familiei 

o atmosferă de linişte si iubire. Decembrie este luna cadourilor şi a sărbătorilor de iarnă (Sfântul 

Nicolae, Crăciunul, Anul Nou) şi poate unul dintre cele mai aşteptate momente ale anului mai 

ales pentru cei mici care ard de nerăbdare să vadă ce primesc de la Mos Nicolae în ghetuţele 

pregătite de cu seară. 

                  De la Sfântul Nicolae până la  Sfântul Ion românii se simt în sărbători.Cel mai 

important este Crăciunul considerat ca sărbătoarea  naşterii Domnului nostru Iisus 

Hristos.Oamenii au adaptat-o creând tradiţii si obiceiuri conform culturi lor specifice . Acest 

obicei din seara Sfântului Nicolae a luat naştere la oraş şi s-a răspandit şi în mediul rural. Fiecare 

traieşte din plin sărbătorile, însă nu toată lumea cunoaşte adevaratele istorii şi semnificaţii ale 

datinilor de iarnă . Pentru a aprecia mai mult tradiţiile, vă oferim o mică istorie a Moşului 

Nicolae. 

Pe 6 decembrie, este ziua Sfantului Nicolae iar, dupa traditia populară, aceasta este prima zi de 

iarnă. Credincios, Sfantul Nicolae este faptuitor de minuni si martir pentru credinţa in Iisus. La 

romani, Sfantul Nicolae este închipuit ca un moş cu barba albă care poate aduce ninsoarea 

scuturandu-şi bărbia. Datorită tradiţiei occidentale, Moş Nicolae este şi cel care face cadouri 

celor mici. În seara din Ajun (5 decembrie), parinţii pun în încălţămintea copiilor, pe care aceştia 

şi-o pregătesc cu mare grijă, multe dulciuri şi, uneori, jucării. În unele locuri există şi obiceiul 

de a pune alături de cadouri şi o nuieluşă care ar trebui să ii cumintească, măcar în principiu, pe 

copii care nu s-au purtat bine în timpul anului.”Copii cuminţi primesc dulciuri şi jucării iar cei 

obraznici nuieluşe “aşa auzeam în copilărie de la parinţii nostrii .Acum la vremea maturitatii ne 

amintim cu bucurie de acele seri nimunate când ne pregăteam cizmuliţele şi asteptam cu 

nerăbdare să vină Moş Nicolae să ne lase în dulciuri şi jucării. Sfantul Nicolae mosteneşte la 

moartea ambilor părinti, toată averea familiei pe care se hotaraşte să o folosească în scopuri 

umanitare, ajutându-i pe cei săraci. El este cunoscut ca protector al copiilor mici, al călătorilor, 

al comercianţilor, al celor acuzaţi pe nedrept, al fetelor nemăritate şi mireselor. Legenda istoriei 

lui Moş Nicolae vorbeste despre un nobil sărac care avea 3 fete pe care nu le putea marita din 

cauza situaţiei financiare precare. Se spune că Nicolae de Mira, inainte de a deveni Sfant, a 

decis să-l ajute pe acest nobil lasând câte un saculeţ cu aur la uşa casei acestuia de fiecare dată 

când una dintre cele trei fete a ajuns la vârsta măritişului. Vrând să ştie cine ii face aceste 

cadouri, nobilul a urmarit la cea de-a treia fată uşa casei. Povestea spune că Nicolae s-a urcat 

pe acoperiş şi a dat drumul săculeţului prin hornul casei 

în nişte sosete puse la uscat. Astfel s-a nascut ideea ciorapilor atarnaţi la gura sobelor şi a 

şemineelor în care se primeau cadourile.  

Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei, este sărbătoarea când toţi se reunesc părinţi 

,copiii nepoţi îşi fac daruri,se bucură de momentele şi atmosfera din jurul mesei,cu credintă ca 

prin cinstirea cum se cuvine a sărbătorii vom avea un am mai bun si mai bogat.La sate sunt 



 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

 
249 

 

pastrate mai bine tradiţiile si obiceiurile specifice acestei sărbători.Repertoriul tradiţional al 

obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti cuprinde pe lângă colindele propriu-zise - cântece de stea, 

vicleimul, pluguşorul, sorcova, vasilica, jocuri cu măşti (ţurca, cerbul, brezaia), teatrul popular, 

dansuri (căluţii, căluşerii) - şi o seamă de datini, practici, superstiţii, ziceri, sfaturi cu originea 
în credinţe şi mituri străvechi sau creştine. Dintre acestea, care exprimă înţelepciunea populară, 

realul sau fantasticul, esenţe ale bogăţiei noastre spirituale, redăm câteva specifice diferitelor 

zone ale ţării.Pe 20 decembrie in calendarul ortodox se sarbatoreste ziua Sfantului Ignat. In 

aceasta zi datina randuieste sa fie taiat porcul de Craciun. Pentru ca taranii cred ca un porc 

neinjunghiat in aceasta zi nu se mai ingrasa pentru ca isi viseaza cutitul. Nerespectarea acestui 

obicei poate provoca, dupa unii, incidente neplacute. In mod evident, si acest obicei pastreaza 

elemente de ritual pagan (in Egiptul Antic si in Grecia Antica porcul era sacrificat in cinstea 

unor zeitati. În Bucovina, în Ajunul Crăciunului se pun pe masă un colac şi un pahar de apă, 

deoarece se crede că sufletele celor răposaţi vin în această noapte pe la casele lor, gustă din 

colac şi-şi udă gura cu apă. 

 În Ajunul Crăciunului, cei ce cresc albine, nu dau nimic din casă, ca albinelor să le meargă 

bine, şi să nu părăsească stupul pe vremea roitului. 

           În Ajunul Crăciunului nu e bine sa te baţi, nici măcar în glumă, cu cineva, căci faci 

buboaie peste an. 

  Cu o săptămână înainte de Crăciun, în zona Codru din Maramureş încep pregătirile 

pentru colindat, culminând în cele două zile anterioare sărbătorii, când se pregătesc mâncărurile 

şi se împodobesc interioarele locuinţelor: masa cu faţa brodată, feţe de perne ornamentate, pe 

pereţi se pun şterguri şi blide ornamentate, crengi de brad, baniţa, busuioc, brebenoc. Aluatul 

frământat în noaptea de Crăciun e bun de deochi pentru vite. 

Se crede că la miezul nopţii, înspre Crăciun, apa se preface în vin, iar dobitoacele vorbesc. 

La cele trei sărbători mari - Crăciun, Paşte şi Rusalii - să te speli cu apa în care au fost puşi bani 

de argint şi vei fi bănos. 

            Nu e bine ca în Ajunul Crăciunului să fie pus pe masă mai intâi rachiul, pentru că nu el 

are întâietate în această seară, ci bucatele. 

Dacă visezi grâu verde în postul Crăciunului e semn bun că anul care vine are să fie mănos în 

toate. 

 În Ajunul Crăciunului se leagă pomii cu paie, pentru că aceşti pomi să lege rod bogat. 

Pomul Crăciunului imbracă în sate din zona Codru aspecte diferite, deosebindu-se de bradul cu 

elemente ornamentale cumpărate din oraş. 

Cel mai răspândit era pomul cu cercuri din nuiele de salcie sau din sârmă, îmbrăcate în hârtie 

colorată, peste ele sunt trecute sfori din aţă de fuior pe care sunt înşirate boabe de fasole albă. 

 În alte sate se făcea pom împodobit cu paie de grâu tăiate scurt şi înşirate pe sfoară, 

delimitate de floricele de porumb. Fasolea albă simboliza "curăţirea sufletului". Unii locuitori 

preferau pomul de vâsc, pe care se aplicau panglici de hârtie colorată. 

 

În seara de 23 spre 24 decembrie, până după miezul nopţii şi în unele locuri până la ziuă, cete 

de copii merg din casă în casă cu colinda: Moş-Ajunul, Bună-dimineaţa, Colindişul sau Bună-

dimineaţa la Moş-Ajun. În unele părţi din Ardeal, copiii care merg cu colindatul se numesc 

piţărăi sau pizerei. După credinţa populară, ei sunt purtători de noroc şi fericire. 

  Prin unele părţi, băieţii, dar mai cu seamă cântăreţii bisericeşti umbla cu icoana în ziua 

de Ajunul Crăciunului - o icoană pe care este zugrăvită naşterea lui Iisus Hristos în mijlocul 

staulului. Oamenii, când se dau la băut rachiu sau vin în sărbătorile Crăciunului, nu zic că beau, 

ci că se cinstesc. 
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            În unele părţi, când este aproape de a se revărsa zorile, colindători cu lăutari sau fără 

lăutari pleacă pe la casele gospodarilor înstăriţi şi le cânta la fereastră un cântec sau mai multe, 

aceste cântece numindu-se "zori", spunându-se că atunci "cânta zorile". 

Prin Transilvania, se înţelege sub numele de "zorit" datina de a se cânta colinde de către feciori 
şi oameni însuraţi la "zoritul" în ziua de Crăciun. 

           Începând cu întâia zi de Crăciun şi în următoarele zile ale acestei sărbători, copiii umblă 

cu Steaua, cântând colinde de stea prin care vestesc naşterea lui Iisus Hristos. 

        "Vicliemul" sau "Irozii" este datina prin care tinerii reprezintă la Crăciun naşterea lui lisus 

Hristos, şiretenia lui Irod, care a poruncit uciderea pruncilor, de a afla Pruncul şi adesea 

înfruntarea necredinţei, personificate printr-un copil sau printr-un cioban. Capra, Turca, Brezaia 

fac parte dintre datinile de Crăciun şi Anul Nou. Dimitrie Cantemir spune în "Descrierea 

Moldovei" că "Ţurca este o joacă iscodită încă din vremurile bătrâne, din pricina ciudei şi 

scârbei ce o aveau moldovenii împotriva turcilor". Cu ţurca, capra sau brezaia umblă tinerii 

începând de la Ignat şi sfârşind cu zilele Crăciunului şi prin unele părţi în ziua de Sf. Vasile 

până seara. Numele de Ţurca, Capra sau Brezaia îl poartă unul dintre tinerii mascaţi. 

Despre cei Trei Crai de la Răsărit sau Magii călători se spune că au venit să se închine lui lisus, 

după unii din Arabia, iar dupa alţii din Persia. Tradiţia ne arată că ei se numesc: Melchior, 

Gaspard si Balthazar. 

 Datina împodobirii bradului de Crăciun pare a fi de obârşie germană, aşa cum este şi 

cântecul "O, brad frumos!". În Germania, această sărbătoare este cunoscută sub numele de 

Cristbaum. 

 Împodobirea Pomului de Crăciun a pătruns din Alsacia în Franţa la sfârşitul secolului al 

XIX-lea, precum şi în Ţările de Jos, Spania, Italia, Elveţia. Tot pe la sfârşitul secolului al XIX-

lea, această datină se întâlneşte în casele nemţilor din oraşele româneşti şi apoi se răspândeşte 

pe cuprinsul ţării, odată cu cântecul bradului "O, Tannenbaum!" (O, brad faimos!) 

 Despre Moş Ajun se spune că a fost baciul aflat în slujba lui Moş Crăciun, stăpânul 

staulului unde Maica Domnului l-a născut pe lisus Hristos. 

 Colinda a dobândit o destinaţie precisă ca formă de magie benefică, ea marcând rodnicia 

câmpurilor, sporul animalelor domestice, creşterea copiilor, împlinirea prin căsătorie a tinerilor, 

pacea si tihna bătrânilor, influenţarea, în sens pozitiv, a vieţii oamenilor şi a naturii. 

 Vinul era în unele regiuni ale ţării şi simbol al comuniunii, al unirii a doi tineri. În 

momentul solemn al căsătoriei li se toarnă vin peste mâinile lor împreunate, simbolizând puterea 

vieţii, trăinicia şi fericirea noii familii. "Paharul de aur" este paharul ritual cu care se bea la zile 

mari, cum este sărbătoarea Crăciunului, din care s-a băut cândva în momente solemne, la botez 

, la cununie, şi care reprezenta un bun al familiei, transmiţându-se din generaţie în generaţie. La 

origine are un înţeles magic, proprietăţi curative, unele dintre astfel de pahare poartă inscripţii 

cu caracter misterios. 

La miezul nopţii, de Anul Nou, fetele iau de pe masă colacul ornamentat care se ţine pe masă 

de sărbători, îl ţin pe vârful capului, se aşează pe tăietor şi aşteaptă să audă un sunet dintr-o 

direcţie oarecare şi din ce parte vine sunetul, în acea parte işi va găsi ursitul. 

 În Ţara Oaşului, în vatra focului de la stână se introduc patru potcoave pe care, după ce 

se înroşesc, se mulg oile peste ele, crezându-se că oile "stricate", care nu dau lapte, se vindecă 

datorită funcţiei magice a fierului. 

 În tinda casei se pune un vas de grâu ca să treacă colindătorii peste el, apoi grâul se da la 

păsări şi la animale, "să fie cu spor ca şi colindătorii". 

 În Ajunul Crăciunului, în unele părţi se umblă de către dascăli tineri bisericeşti cu icoana 

pe care este zugrăvită naşterea lui Iisus Hristos. Intrând în casă, icoana este ţinută la piept de 

către dascăli cântând troparul Naşterii Mântuitorului. 

 În Ajunul Anului Nou, feciorii care merg la colindat schimbă porţile unor săteni care s-

au certat în cursul anului, determinându-i astfel să vorbească şi să se împace. 



 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

 
251 

 

           În ziua de Crăciun nu se scoate gunoiul afară decat a doua zi, deoarece dacă-l arunci "iţi 

arunci norocul!" 

           În părţile Muscelului se crede că primele patru zile, începând cu 24 decembrie, corespund 

în ordine celor patru anotimpuri: prima zi e de primavară, a doua de vară, a treia de toamnă şi a 
patra de iarnă, şi cum va fi vremea în aceste zile aşa vor fi şi anotimpurile. În seara de Crăciun, 

în satele maramureşene, se ung cu usturoi vitele pe la coarne şi şolduri, şi uşile de la grajduri 

pentru a alunga spiritele rele să nu ia laptele vacilor. Cu usturoi se ung şi oamenii pe frunte, pe 

spate, la coate şi la genunchi, precum şi uşile şi ferestrele casei pentru a îndeparta demonii 

nopţii. 

 În dimineaţa de Crăciun e bine să ne spălăm cu apa curată, luată dintr-un izvor sau fântână 

în care punem o monedă de argint, pentru ca tot anul să fim curaţi ca argintul şi feriţi de boli. 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ 

                                                                     Profesor învațământ preșcolar Dascălu Elena Mihaela 

                                                           Grădinița Moflești, loc. Tălpaș, jud. Dolj         

       Obiceiurile legate de sărbători fac parte din cultura tradiţională a neamului nostru. Este o mare 

bucurie că încă se mai păstrează în unele zone ale ţării aceste datini care ne ajută să înţelegem 

sărbătoarea respectivă. Păstrarea acestor datini este o mărturie vie a faptului că avem o conştiinţă 

a neamului din care facem parte. 

        Obiceiurile ţin de conştiinţa poporului român pentru că exprimă înţelepciunea populară a 

acestui neam, sunt esenţe ale bogăţiei noastre spirituale. Cele mai răspândite şi mai fastuoase     s-

au dovedit a fi cele legate de marele Praznic al Crăciunului şi de sărbătorirea Anului Nou. 

Repertoriul tradiţional al obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti cuprinde pe lângă colindele   propriu-

zise - cântece de stea, vifleemul, pluguşorul, sorcova, vasilica, jocuri cu măşti (ţurca, cerbul, 

brezaia), teatrul popular, dansuri (căluţii, căluşerii) - şi o seamă de datini, practici, superstiţii, 

ziceri, sfaturi cu originea în credinţe şi mituri străvechi sau creştine. 

 Se spune că în seara de Ajun se deschid cerurile şi cei evlavioşi pot auzi glasurile îngerilor. 

           Primele semne ale Sarbatorii Naşterii Domnului le dau grupurile de colindători, care 

pornesc din casă în casă, cu o traistă încăpătoare pe umăr, pentru a le ura gazdelor fericire, sănătate 

şi prosperitate. Aceste colinde sunt creaţii populare cu text şi melodie, care conţin mesaje speciale 

(religioase sau satirice la adresa celor uraţi). Colindătorii vestesc naşterea Domnului, urează 

gazdelor sănătate şi bucurii, primind pentru aceste urări cozonac, prăjiturele, covrigi, nuci, mere 

şi chiar colăcei - pe care gospodinele care respectă tradiţia le-au pregătit cu mult timp înainte. 

Diferind doar destul de puţin, colindele religioase sunt foarte asemănătoare în toate zonele ţării, 

cele mai cunoscute şi apreciate fiind: “O, ce veste minunată”, “Steaua”, “Trei păstori”, “La 

Vifleim colo-n jos”, “Cântec de Crăciun”, “Aseară pe înserate”. 

     Începând cu noaptea de 23 spre 24 Decembrie, de la miezul nopţii şi până la revărsatul zorilor 

uliţele satelor răsunau de glasul micilor colindători. În oraşe întâlnim colindători odată cu lăsarea 

serii şi până în miez de noapte. 

   Ca şi la celelalte jocuri cu măşti practicate în timpul sărbătorilor de iarnă, şi în jocul caprei şi-au 

făcut loc, pe lângă măştile clasice (capra, ciobanul, ţiganul, butucarul), măştile de draci şi moşi 

care, prin strigăte, chiote, mişcări caraghioase, măresc nota de umor şi veselie. 

      Jocul "caprei" (uciderea, bocirea, înmormântarea, învierea) la origine a fost, desigur, un 

ceremonial grav, un element de cult. În cadrul sărbătorilor agrare jocul a devenit un ritual menit 

să aducă rodnicie anului care urmează, spor de animale în turmele păstorilor, succesul recoltelor - 

invocat şi evocat de boabele care se aruncau de gazdă peste cortegiul "caprei". 
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    Capra joacă după fluier, iar la terminare, unul din flăcăi; apropiindu-se de masa unde sunt 

membrii familiei, începe să vornicească. Flăcăii joacă pe stăpâna casei, pe fete şi chiar servitoare, 

dacă sunt acasă, şi apoi mulţumind se îndepărtează. 

   "Capra" este - de fapt - un om mascat, ascuns sub un costum larg, care ţine deasupra capului un 

băţ în vârful căruia este cioplit un fel de cap de capră. “Falca” de jos a “caprei” este mobilă, astfel 

încât gura acesteia poate închide sau deschide, dar mai ales poate “clămpăni”, făcând un zgomot 

specific. În jurul caprei cântă şi dansează alţi colindători mascaţi şi costumati specific, unii dintre 

aceştia fiind instrumentişti cu acordeon, fluier, tobă sau chiar vioară. 

       Asemanator cu “Capra” este obiceiul de a umbla cu “Ursul”, această datină avându-şi de 

asemenea originea într-un cult geto-dac, ce urmărea fertilizarea şi purificarea solului şi a 

gospodăriei. 

    Ursul este întruchipat de un flăcău care poartă pe cap, pe umeri şi pe spate blana unui astfel de 

animal, având în jurul urechilor nişte ciucuri roşii. 

    În timp ce ursul mormăie şi joacă în ritmul tobelor şi al fluierăturilor, ursarul strigă: “Joaca bine, 

măi Martine, / Că-ţi dau pâine cu măsline”. “Ursul” este însoţit de un grup de colindători mascaţi 

şi costumaţi, care reprezintă diverse animale sau personaje şi care îl aţâţă prin strigături. 

      La sfârşit, toţi le urează gazdelor multă sănătate, fericire, recolte bogate, mese îmbelşugate şi 

la mulţi ani. 

    ,,Steaua" este un colind care începe din prima seară a Crăciunului şi se încheie la Bobotează. 

     De la Crăciun şi până la Bobotează copiii umblă cu steaua, un obicei vechi ce se întâlneşte la 

toate popoarele creştine. Acest obicei vrea să amintească steaua care a vestit naşterea lui Iisus şi 

i-a călăuzit pe cei trei magi. Cântecele despre stea provin din surse diferite: unele din literatura 

bizantină ortodoxă, altele din literatura latină medievala a Bisericii Catolice, câteva din literatura 

de nuanţă Calvină şi multe din ele, chiar din tradiţiile locale. 

      Obiceiul Plugușorului este legat de speranţa fertilităţii, versurile sale prezentând practicile 

agricole şi urări de holde bogate. În schimbul acestor urări, copiii primesc daruri simbolice, colaci, 

fructe sau bani. Legat de jocul caprei, cel al ursului, caluţii şi jocul cerbului, aceste obiceiuri şi-au 

pierdut astăzi din semnificaţiile iniţiale (capra - personificarea productivităţii/înmulţirii uşoare şi 

rapide în lumea animală şi a fertilităţii pământului; ursul - animal sacru la geto-daci, căluţii/căiuţii 

- care simbolizează protejarea gospodăriilor de spiritele rele; cerbul - simbolul soarelui, 

întruchiparea purităţii şi a dreptăţii) şi sunt practicate mai mult în scop de diverstisment. 

     Urarea de pluguşor este de fapt un adevărat poem care deschide cu har, recurgând la elemente 

fabuloase, toate muncile agricole. Obiceiul de a merge cu plugusorul contribuie la veselia 

generală a Sărbătorilor de Anul Nou, pluguşorul colorează desfăşurarea acestei sărbători de Anul 
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Nou cu acele elemente care ilustrează una dintre principalele ocupaţii ale poporului  nostru            

-agricultura şi creşterea animalelor. 

     Pluguşorul copiilor este tot un obicei străvechi agrar. În ajunul Anului Nou, cetele de copii 

intră din casă în casă să ureze, purtând bice (harapnice) din care pocnesc, buhaie (un instrument 

specific), clopoţei, tălăngi etc. 

    Sorcova este obiceiul conform căruia în dimineata zilei de 1 ianuarie copiii, dar şi cei mari, 

merg şi seamană, simbolic, cu boabe de grâu şi orez, pe care le aruncă în casă şi asupra celor din 

casă. Versurile însoţite de urări specifice diferă de la o zonă la alta „Sorcova, vesela/ Să trăiţi, să-

mbătrâniţi/ Ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir/ Tare ca piatra, iute ca săgeata/ Tare ca 

fierul, iute ca oţelul/ La anul şi la mulţi ani” sau, o variantă mai scurtă „Sorcova vesela/ Să trăiţi 

să înfloriţi/ Ca merii, ca perii, în mijlocul verii/ Ca toamna cea bogată de toate-mbelşugată/ La 

anul şi la mulţi ani”. 

     În zilele noastre, în ajunul Crăciunului, în fiecare casă se împodobeşte câte un brad (cu beteală, 

globuri, figurine, ghirlande, bomboane, artificii şi lumânări sau beculeţe). 

      Noaptea, Moş Crăciun aduce daruri, pe care le pune sub brad bineînţeles, numai celor care 

merită. 

     Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei; este ocazia când toţi se reunesc, părinţi, copii, 

nepoţi îşi fac daruri, se bucură de clipele petrecute împreună în jurul mesei, cu credinţa că prin 

cinstirea cum se cuvine a sărbătorilor vor avea un an mai bogat. 
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Obiceiurile și tradițiile sărbătorilor de iarnă în județul Gorj 

 

Prof. Drăgan Alexandra 

Grădinița cu PP nr.1 

Motru-Gorj 
 

În județul Gorj, tradiţiile și obiceiurile au guvernat întotdeauna lumea satului dar și a 

orașului, acestea fiind respectate cu sfinţenie, deoarece acestea s-au născut de-a lungul veacurilor 

din credinţele strămoşilor, unele dintre acestea suprapunându-se cu credințele și obiceiurile 

păstrate de la strămoșii noștrii geto-daci, dăinuind şi astăzi în conflict adesea cu religia oficială 

creștin-ortodoxă, dar pline de viaţă şi de înţeles, de fapt, mărturii elocvente de autenticitate etnică 

a neamului nostru latin. 

Pătrunzând în lumea satului gorjenesc, în lumea în care tradiţiile şi obiceiurile le regăsești 

în fiecare cătun și sătuc, oamenii privesc lucrurile și realitățile prin prisma realităților cotidiene, 

dar le analizează prin prisma acestor credințe ce își au rădăcina, o parte din ele, de la Zamolxe. 

Pentru olteni, tradițiile înseamnă o legatură cu trecutul, valorificat prin respectarea și 

transmiterea obiceiurilor pline de semnificații. Pe ulitele satelor, sărbătorile de peste an sunt 

adevărate spectacole vesele și colorate, amintind de o lume idilică, pe care ne dorim cu toții să o 

regăsim. 

O mare atracție a județului Gorj o reprezintă obiceiurile și sărbătorile de iarnă, fiind cel 

mai bogat ciclu sărbătoresc cuprins în intervalul dintre Ajunul Crăciunului și Bobotează. 

Pentru cei ce-și iubesc patria și neamul, aceste sărbători reprezintă o bogăție neprețuită de 

comori. 

Marea sărbătoare a Crăciunului este una dintre cele mai apropiate de sufletul colectivității 

rurale, iar această ipoteză ține cont de punerea în valoare a dogmelor cu credințele populare, care 

nu s-au răspândit uniform, ci în funcție de oameni, mediu și împrejurări. 

Foarte bogată în tradiții și obiceiuri străvechi, sărbătoarea Nașterii Domnului se bucură de 

o mare popularitate prin obiceiurile pe care creștinii le practică an de an. 

Începând cu dimineața de Ajun, copiii și bătrânii satului, cu o traistă în mână, merg din 

poartă în poartă, să primească colindeț. Sătenii, după ce tămâie și fac cruce de pomenire, ies la 

poartă cu un coș, în care au mere, dulciuri, colaci și portocale, pe care le împart celor care vin. 

Prin nămeții de zăpadă, se văd cetele de copii, cu obrajii îmbujorați, se aud într-un glas, strigând: 

”Cine n-are colindeț/Să-i moară porcu-n coteț!” 

Tot în dimineața de Ajun, de mare ceremonialitate este primirea preotului, care împreună 

cu cântărețul merg la casele creștinilor, cu icoana Nașterii Domnului pentru a sfinți camerele casei 

și curtea gospodarilor. Fiecare membru din familie, se închină și sărută icoana și crucea, iar preotul 

îl atinge pe cap cu busuiocul cu apă sfințită. Preotul primește de la săteni, bani sau carne de porc. 

În această zi, gospodinele fac pregătiri pentru a stimula belșugul casei. Nu lipsesc de pe 

masa de Crăciun preparatele tradiționale ca: sarmalele, cârnații, caltaboșii sau cozonacul. 

Nașterea Domnului este anunțată și prin colinde. Spre seară, grupuri de câte patru copii, merg cu 

steaua, iar tinerii cu vicleiul. 

Steaua este confecționată dintr-un ciur, împodobit cu beteală, sclipoasă și hârtie creponată. 

În general, are 12 conuri, ceea ce simbolizează cele 12 luni ale anului iar pictura de pe fața stelei 

este simbolul Nașterii Domnului și Ignatul. Steaua se învârtește în jurul unui ax de către copilul 

din rândul din față, ei fiind așezați, doi în spate și doi în față, cântând pe rând câte un vers. 

Sosirea copiilor cu steaua se anunță prin cântec la ușa locuinței: ”În seara de-astă seară e, 

o seara mare/ Seara ce-a trecut, fiul s-a născut/ Fiu fără de maică, de-un taică curat…”, și cântecele 

de stea se termină cu „porunceaua” sau „prooroceaua”: „Ascultați dumneavoastră oameni cinstiți 
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și blagostoviți la această stea poruncea care s-a poruncit înainte de Râmnicul Bălan…(…)Aici 

când au ajuns, au spus: Hai să ne-nchinăm!/Cui să ne-nchinăm?/ Domnului nostru Isus Hristos, 

mare, falnic și frumos/ La anul și la mulți ani!”. 

Tinerii și cei mai în vârstă merg cu vicleiul. În număr de cinci sau șase, joacă sceneta 
Nașterii Domnului, amintind de Irod și pruncii uciși. Fiecare poartă măști confecționate din carton, 

pictate, și își intră în rol, îmbrăcați în costumații adecvate. 

Colindătorii primesc bani, bomboane de pom sau fructe și vin. 

Acest ceremonial complex, transmite prin colinde, acte și gesturi rituale, urări de bine, rod bogat, 

împlinirea dorințelor în noul an. 

Din străbuni se spune că Dumnezeu a lăsat colindele pentru a ne scăpa de păcate, dar și ca 

lumea să-l slăvească pe Isus. 

Nu lipsește din casele sătenilor, mai ales la cei care au copii, bradul de Crăciun sau ”pomul de 

iarnă”, cum îi mai spun creștinii, pe care aceștia îl împodobesc cu globuri colorate, beteală, 

bomboane și instalație cu beculețe multicolore. 

Tot în seara de Ajun, este mult așteptat de copii, Moș-Crăciun. Un personaj identificat cu 

sărbătoarea religioasă, deoarece el vine să le împartă daruri copiilor. La mulți dintre ei le lasă 

cadourile sub bradul împodobit, iar altora li se înfățișează, cerându-le ca ei să recite câte o poezie 

în schimbul cadourilor primite din desagă. Moș-Crăciun este  un bătrân, cu barbă albă, lungă, 

îmbrăcat într-o manta roșie, cu un sac la spinare. 

În dimineața Ajunului Anului Nou, în Plopșoru-Gorj, fiecare sătean începe ziua cu o 

tradiție moștenită din tată-n fiu. Toți membrii familiei, de cum se trezesc, trebuie să ”clocească”. 

Se așază cu picioarele încrucișate, într-un colț al camerei, în general lângă sobă, și imită toate 

animalele și păsările pe care doresc să le aibă în curte, în anul ce va urma. Unii dintre ei, îl pun să 

clocească și pe primul venit în vizită. Dacă o să aibă curtea plină de păsări și animale, înseamnă 

că acea persoană a fost piază bună, dacă nu, a fost piaza rea. Tradiția spune că, în această zi, nu 

trebuie să dai nimic din casă, altfel vei da tot anul viitor. 

În prima zi a Anului Nou, copiii merg cu sorcova. Sorcova este confecționată dintr-un băț 

pe care sunt prinși cu sârme, mai mulți boboci de flori artificiale și foițe de sclipoasă sau folie de 

aluminiu. Copiii sunt întâmpinați cu bani, colaci și mere, iar sătenii se lasă sorcoviți în speranța 

că vor avea un an bun și spornic. În timp ce lovesc ușor cu sorcova în capul gazdei, rostesc: 

”Sorcova vesela/ Să trăiți, să înfloriți/ Ca un măr, ca un păr/Ca un fir de trandafir/ Tare ca piatra, 

iute ca săgeata/ Tare ca fierul/ iute ca oțelul”, și în încheiere, tradiționala urare: „La anul și la mulți 

ani!” 

Pentru romani, Craciunul este, alaturi de Paste, una dintre cele mai importante sarbatori. 

Interesant este ca, desi astazi marcheaza Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos, originile 

Craciunului sunt, de fapt, pagane. Mai exact, la inceputuri, el reprezenta perioada critica de la 

sfarsitul anului, cand oamenii aveau nevoie de ritualuri de purificare pentru a putea incepe cu bine 

noul an. 

Ne place sa petrecem Craciunul in familie si, daca in unele sate din tara, inca se mai 

pastreaza traditiile si obiceiurile de odinioara, putem avea parte de experiente unice. Fie ca ne 

aduc aminte de copilarie, fie ca le descoperim pentru prima data, ele dau acestei sarbatori un 

farmec aparte. 
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COMPONENTELE ŞI OBIECTIVELE FORMATIV-EDUCATIVE ALE PREDĂRII ŞI ÎNSUŞIRII CUNOŞTINŢELOR 

PROPRII DISCIPLINELOR ECONOMICE 

 

Prof.Drăgoi Doina,Lic.Tehnologic Virgil Madgearu-Roșiori de Vede 

 

Procesul de învăţământ tradiţional era centrat în special pe cunoaştere şi pe distribuţia 

cunoştinţelor. Procesul de învăţământ modern se ridică deasupra nivelului cunoaşterii şi 

asimilării de cunoştinţe, bazându-se pe instruire, formare şi educaţie în acelaşi timp. 

Unitatea dintre cele trei aspecte de bază ale învăţământului (informare - formare - educaţie) este 

ilustrată de componentele esenţiale ale predării-învăţării, care sunt: deprinderile, valorile şi atitudinile. 

Deprinderile vizate prin studierea disciplinelor economice pot fi: intelectuale şi de participare. 

Deprinderile intelectuale (deprinderi şi gândire critică) sunt: identificarea, descrierea; explicarea 

şi analiza; evaluarea unei poziţii; luarea unei poziţii; apărarea unei poziţii. 

Identificarea presupune precizarea înţelesului, a semnificaţiei unor: 

- concepte, precum: întreprinzător, piaţă, raţionalitate economică, acţiune antreprenorială, 

eficienţa şi echilibrul economic, economia de piaţă; 

- procese, precum: inflaţia, fluctuaţiile activităţii economice. 

Descrierea reprezintă o etapă importantă în înţelegere. Pot fi astfel descrise: relaţii, procese, 

operaţii pe piaţa monetară. 

Explicarea şi analiza pot interveni în diferite contexte: explicarea unui raţionament, a unei legături 

cauzale, a unor caracteristici, analizarea consecinţelor unor procese. 

Evaluarea, adoptarea şi apărarea unei poziţii sunt importante fie pentru dezbaterea unor 

probleme, fie pentru formularea unor judecăţi de valoare referitoare la o anumită problemă. 

Deprinderile de participare presupun angajarea tinerilor în acţiuni care să valorifice cunoştinţele 

si deprinderile intelectuale. 

Valorile şi atitudinile implică preocupările orientate spre transformarea situaţiilor de învăţare din 

şcoală în experienţe relevante pentru viaţa reală a elevilor. Astfel, elevii vor fi capabili să manifeste 

atitudini pozitive faţă de valori şi să exerseze raportarea critică la valori şi norme. 

Obiectivele formativ-educative ale predării şi însuşirii cunoştinţelor proprii disciplinelor economice 
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În procesul transmiterii şi însuşirii disciplinelor economice se urmăresc a fi realizate o serie de 

obiective formativ-educative care pot fi circumscrise următoarelor domenii: 

1. Domeniul cunoaşterii economice vizează formarea de cunoştinţe, capacităţi şi deprinderi după 

cum urmează: 

a) cunoştinţe privitoare la fenomene şi procese economice şi la relaţiile de intercondiţionare dintre 

acestea; 

b) capacităţi intelectuale privind: 

- analizarea fenomenelor economice; 

- evaluarea, pe baza informaţiilor economice deţinute, a tendinţei unui proces economic complex; 

- compararea proceselor economice; 

- transpunerea în  expresii matematice sau formule contabile a legităţilor şi faptelor economice; 

- interpretarea conţinutului unor texte economice.  

c) deprinderi şi priceperi referitoare la: 

- utilizarea de tehnici şi modalităţi de prelucrare a informaţiei economice şi de prezentare a informaţiei 

sau a rezultatelor obţinute sub formă de referate, portofolii de lucrări etc.; 

- utilizarea ansamblului de surse şi mijloace specifice de cunoaştere pentru obţinerea informaţiilor 

economice necesare: anuare statistice, colecţii de ziare şi reviste, colecţii de legi, planul de conturi, 

reprezentări grafice etc. 

2. Domeniul afectiv atitudinal vizează formarea interesului pentru studiu ca şi cultivarea de 

atitudini, comportamente şi convingeri. Presupune: 

- cultivarea interesului faţă de relaţiile economice şi sociale; 

- dezvoltarea responsabilităţii faţă de acţiunile întreprinse în afaceri. 

3. Domeniul volitiv-acţional vizează formarea spiritului antreprenorial al elevilor folosind din ce în 

ce mai mult metodele bazate pe acţiunea elevilor. 

Didactica participă la realizarea obiectivelor celor trei domenii prin următoarele curriculum-uri: 

- curriculum-ul scris - sub forma planurilor de învăţământ, a programelor şi a manualelor; 

- curriculum-ul efectiv - rezultat al interacţiunii dintre profesori şi elevi; 
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- curriculum-ul ascuns - sub forma valorilor şi convingerilor pe care le împărtăşesc elevii şi profesorii. 

Disciplinele economice, prin interacţiunea cu realitatea cotidiană, oferă un cadru optim de 

formare-educare pentru viitor a tineretului. 
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STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR PRIN ACTIVITĂŢILE 

EXTRACURRICULARE 

 

Prof.Dumitrescu Lucica –Liceul de Arte  

,,Margareta Sterian”, Buzau 

 

            În urma integrării europene a României, una din direcţiile fundamentale ale redefinirii 

învăţământului românesc o constituie dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii 

umane, formarea personalităţii autonome şi a creativităţii, prin diversificarea şi optimizarea 

activităţii educative extracurriculare şi extraşcolare, de mare impact asupra elevilor, cadrelor 

didactice şi comunităţii locale. 

        Noile demersuri educaţionale redimensionează atât statutul cât şi sarcinile cadrelor didactice, 

care trebuie să devină manageri de educaţie, prin intermediul unor proiecte/programe educative 

operaţionale, adecvate ethos-ului unităţii şcolare şi orizontului de aşteptare al comunităţii locale, 

proiecte/programe desfăşurate pe baza unor convenţii/contracte de parteneriat.Prin structură, 

obiective şi conţinut, educaţia trebuie să răspundă necontenit exigenţelor cerute de evoluţia 

realităţii naţionale şi internaţionale.Semnificaţia şi eficienţa actului educativ sunt date de 

disponibilitatea educaţiei de adaptare şi autoreglare faţa de cerinţele tot mai numeroase ale 

spaţiului social.Şcoala trebuie să se afle în dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-

se să realizeze punţi de legătură între nevoile educaţionale, resursele/disponibilităţile intelectuale 

ale copiilor / tinerilor şi perspectivele de dezvoltare economică a societăţii. În acest sens, 

colaborarea dintre elevii diferitelor şcoli nu este un proces spontan, ci este o activitate organizată, 

susţinută, conştientă, direcţionată spre problemele educative ale tinerei generaţii.  

          Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane, 

chiar dacă au existat şi poziţii sceptice care au susţinut că  învăţământul actual nu contribuie la 

dezvoltarea creativităţii, observându-se că el cultivă, mai ales, disciplina, conformismul, 

incompatibile cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei creatoare.Creativitatea este un 

complex de însuşiri şi aptitudini psihice care, în condiţii favorabile, generează produse noi şi 

valoroase pentru societate.Şcoala trebuie  să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui 

copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  

relaţii care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii  elevului de a lua singur decizii şi să 

stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă.Activităţile şcolare, chiar dacă 

urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a unor priceperi şi deprinderi, 

implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi chiar dacă duc la formarea şi 

dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient dorinţei de cunoastere şi de 

creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  

          Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii 

şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activitţăilor 

şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest 

cadru şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 

urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 

individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 

către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De 

aceea, şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  
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forme. Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi de către factorii educaţionali în măsura în 

care îndeplinesc niste condiţii : 

- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 

- valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile copiilor ; 

- organizează timpul liber într-o manieră placută, relaxantă ; 

- formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop 

educativ ; 

- au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup , creează un sentiment de siguranţă şi 

încredere. 

            Întregul complex al activităţilor extraşcolare organizate în şcoală sau în afara şcolii, sub 

atenta şi priceputa îndrumare a dascălilor, aduc o importantă contribuţie la formarea şi educarea 

elevilor, în modelarea sufletelor acestora, are profunde implicaţii în viaţa spirituală şi educativă a 

comunităţii. Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus 

informaţional elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel, experienţa 

de învăţare non-formală şi informală întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa de învăţare 

formală. Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască 

pe sine şi să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi 

sentimentele fie prin comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin creaţie 

plastică. Ilustrând realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi comunităţii 

din care fac parte, variatele forme de exprimare ale copiilor, dobândesc atât rol formativ cât şi 

informativ. Rezultatul actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care 

învaţă. 

             În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creator în cadrul 

activităţilor extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 

gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 

pozitiv. 
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TRADIŢII POPULARE DE IARNĂ 

Prof. Dumitru Mădălina Laura 

Palatul Copiilor Tg-Jiu  

 

  Folclorul reprezintă creaţia populară literară plastică muzicală, coregrafică şi intregul 

ansamblu de obiceiuri si tradiţii moştenite de la înaintaşi. Aceste creaţii sunt zestrea culturală a 

strămosilor unui popor. 

  Cultura este un fenomen social iar valorile culturale prin formele lor de realizare si 

manifestare ca şi prin conţinutul lor îmbracă chipul societăţii care le elaborează. 

  Totalitatea creaţiilor şi manifestările artistice apaţinând culturii spirituale, literatura şi 

muzica populară, obiceiurile si tradiţiile populare româneşti sunt zestrea culturală a românilor, 

comorile de neînlocuit ale neamului nostru românesc. 

  Activitaţile materializate în sezători şi obiceiuriloe românesti au rolul de a sintetiza toate 

formele de folclor. Zicatorile, proverbele, doinele, recitările dar si cântecele, colindele şi dansurile 

populare se vor uni intr-un tot unitar. 

  Pentru cunoaşterea tradiţiilor populare trebuie mai întai cunoscut locul de unde provin ele 

şi modul de păstrare a lor. Satul românesc a fost acela care de-a lungul timpului a reuşit să păstreze 

cea mai mare parte a bogaţiei spirituale a poporului român. Chiar dacă a evaluat mult şi are un 

caracter modern, casa tradiţională, cu atelajele goospodareşti, cu anexele specifice locuinţei săteşti 

reprezintă izvorul sensibilitaţii şi spiritualitaţii româneşti şi care nu trebuie să moară ci să trăiască 

cu obiceiurile şi datinile sale. 

  Aici, in satul românesc, deşi foarte rar şi în mod deosebit cu prilejul unor evenimente 

religioase sau culturale îşi găseşte locul şi portul popular de o valoare nepreţuită în sufletul 

românesc adevărat . Costumul popular românesc se găseste păstrat la loc de cinste în lada de zestre 

a mamelor sau bunicilor noastre, nelipsită din casa ţăranească. El este purtat deopotrivă de fete, 

flăcăi si bătrâni la hora satului, care este un prilej deosebit în care toţi locuitori satului se întâlnesc 

şi care aşa cum spunea Zaharia Stancu în „Desculţ” e „un joc de stăpani ai pământurilor şi ai 

munţilor, ai apelor, ai izvoarelor, ai vazduhurilor, joc de oameni slobozi si fericiti”. Hora ca dans 

popular nu este doar o înlăntuire de braţe ci şi o înlăntuire de idei, de sentimente şi năzuinţe. 
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Îmbinarea mişcărilor de dans popular cu strigături melodice de autenticitate şi frumuseţe din care 

provin prilejuind totodată şi mijloc de etalare a costumelor populare. 

  Românul ancorat în cursul tumultuos al vieţii trece uneori nepăsător pe lânga comorile 

neamului său. 

  Sărbatorile de iarnă sunt prilejul cel mai potrivit ce-i incarcă sufletul de frumuseţe portului 

şi autenticitatea colindelor şi obiceiurile de odinioara. 

  Ajunul Crăciunului (24 decembrie) oferă posibilitatea unirii locuitorilor în ţinuturile 

natale odată cu obiceiul umblatului în colindeţi (piţărăi). Piţărăii pornesc dupa tradiţie dintr-un 

capăt al satului, curat imbrăcaţi, cu săcuie după gât şi în mînă cu colinde, sub comanda vătafilor, 

din poartă în poartă, primind colaci, nuci, mere şi dulciuri. Anunţare gospodarilor de venirea  

piţărăilor este anunţata fie prin diferite onomatopee dar mai ales prin strigături care diferă, dau noi 

semnificaţii, de la zonă la zonă sau de la sat la  sat in aceeaşi zonă. 

    „Bună-i ziua lui Ajun 

     Da-i mai bună-a lui Craciun 

     Steagul cât casa 

     Putina cât masa  

     Mănuşile cât măturile 

     Fuioarele cât răşchitoarele 

     Ce-i în casă să trăiască 

     Ce-i afar să izvorască 

                                                        La anu şi la mulţi ani!” 

  Tradiţiile de iarnă au păstrat  nealterate legendele ce circulă de veacuri referitoare la 

Naşterea Domnului, legende ce vorbesc şi de participarea animalelor ce a marcat lumea 

creştinataţii. Astfel, în legende, boii sunt binecuvântaţi de Fecioara Maria să mănânce puţin să fie 

sătui iar caii pentru că au indraznit să mănânce fânul de pe trupul gol a copilului sfânt au fost 

bestemaţi să nu se sature niciodată şi să aibă carnea tare si aţoasă. 

 În credinţa populară Moş Crăciun este personajul zeitaţii care murea ca să renască la 

intervalul 365 zile, începand şi sfarşind în ziua de 25 decembrie. 
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 Crăciun, frate cu Moş Ajun s-a născut înainte tuturor sfinţilor si are puteri de zeu dar şi 

trăsături de ţaran şi s-a  împotrivit naşterii lui Iisus Hristos fiindcă ştia că aceasta implică moartea 

sa. 

 Crăciunul este prima mare sărbătoare a anului când în prima parte a zilei familiile merg la 

biserică iar în a doua parte a zilei participă la horele satului. Ultimile zile ale Crăciunului sunt 

rezervate primirii finilor de către naşi şi a nepoşilor de catre moşi. Acest obicei străvechi a dăinui 

peste ani şi presupune ducerea ploconului ce cuprindea pâine, zahăr, orez, ulei, curcan, spetie în 

funcţie de posibilitaţi.  

 Pomul de Crăciun împodobit în preseara sărbătorii aminteşte de zeul care moare şi renaşte 

în perioada solstiţiului de iarna iar în jurul lui se cântă minunatele colinde româneşti. 

 Despre împrejurările istorice ale apariţiei obiceiului colindatului V. Kernbach afirma: „nu 

se poate stabili, pe baze documentare, nici un prototip al colindului la daco-geti sau la traci. Avem 

însă dovezi netăgăduite din epoca romană”. Obiceiul se leaga de accepţiunea arhaică a sărbătorilor 

ca sfârşit al ciclului temporar si totodata început al noului an Indiferent de unde şi de când vin 

colindele, cu măsti sau  fără măsti, ele ajung la inima românilor din toate colţurile lumii. 

 Colindatul cu măsti încă nu se ştie cu precizie dacă a fost preluat prin intermediul 

romanilor, tracilor balcanici sau este autohton şi este răspândit pe întreg teritoriu românesc 

„Animalul reprezentat prin mască este o fiinţă numerală cu însuşiri sacre şi mai cu seamă cu 

eficienţă  deosebită în promovarea vegetaţiei, a sănătăţii, şi, în genere, a bunei stări”(O. Bârlea). 

 Colindatul cu „Capra” are ca protagonist un flăcău care ştie să joace şi care îşi pune o 

mască împodobită  cu o oglinda în frunte cu mărgele cu flori. Împreuna cu alţi colindători merge 

din casă în casă şi urează gospodarilor împliniri în anul ce va veni.  

 Textele colindelor cu sau fără măsti sunt fie religioase, fie sociale care asa cum susţin 

folcloriştii sunt mai numeroase  şi mai vechi. 

 Universul colindelor cuprinde vaste teme şi motive. Unele de factură agrară, descriind 

gesturi magice de fertilitate a ogoarelor(pliguşorul), altele atrbuite animalelor etc. Sunt întâlnite 

de asemenea colinde care vorbesc despre boală (moarte) sau colinde în care se evocă viaţa 

pastorală unde se pot recunoaşte obiceiuri şi credinţe ale păstorilor. 

 În varianta sa tradiţionala colindul, ca practică rituală cade în seama cetei de colindători 

care sunt îmbrăcaţi specific zonei unde se colindă şi au în recuzită lor diferite accesorii:pene, 

iederă, salcie sau nuiele de alun, zurgălăi, băte ornamentale. 
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 Revelionul are semnificaţia de înnoire a timpului calendaristic, moarte unui an(31 

decembrie) si  renaşterea acestuia(1 ianuarie). 

 În noaptea trecerii dintre ani se practicau şi în Gorj obiceiuri de aflatarea ursitei. 

Obiceiurile practicate cu acest prilej erau: vergelul, sânvăsâiul, număratul parilor, uitatul îin 

oglindă prin inel. 

 Sânvăsâiul era un obicei de aflare a soartei practicat în seara de revelion. Pe vatră ori pe 

plita încinsă era aşezate boabe de grâu, fiecare purtând numele unor persoane de sex feminin şi 

masculin. Boabele de grâu erau numite ţinându-se seama de afectivitarea dintre tineri. Datorită 

vetrei încinse, boabele săreau. Dacă boaele reprezentând fata se îndreaptă spre cel care purta 

numele băiatului, se credea că fata umblă după băiat. Dacă ambele boabe sărind se apropiau se 

credea că tinerii se iubesc reciproc. Dacă boabele sereau în sens opus era semn că tinerii nu se 

împreună. Tinerii se puteau învăsâi de câte ori doreau. Se făcea adesea mare haz in timpul acestui 

obicei. 

 Număratul parilor era un obicei practicat frecvent în judeţ în seara de revelion, de către 

fetele care doreau să afle trăsăturile viitorului soţ. Ele mergeau la un gard şi cu ochii închişi 

numărau parii de la 10 la 1. Ultimul par era însemnat prin legarea cu aţă roşie şi busuioc. Dimineaţa 

fata venea la gard să vadă parul ales. Dacă parul era drept viitorul soţ era frumos şi drept, dacă era 

stramb soţul va fi strâmb. Uneori băietii aflau gardul unde fetele legaseră parii şi legau firul roşu 

de un par noduros şi necioplit, creând dezamăgirea fetelor venite să afle cum va arăta viitorul soţ. 

 În Gorj, venirea unui nou an era un prilej de urare prin colindarea cu pluguşoru, sorcova, 

buhaiul, irozii şi capra. 

Pluguşorul este un obicei agrar şi se practică în după-amiaza ultimei zile a anului şi chiar 

in dimineaţa Sfântului Vasile de către copiii din sat. Ei umblau cu un plug, frumos ornamentat si 

recitau o oraţie cuprinzând aspectele esenţiale ale muncii in agricultură şi urmarind drumul pâinii: 

aratul, semanatul, seceratul, treieratul, măcinatul, coacerea pâinii iar la încheiere urau de sănătate . 

Pocnitul din bice, clinchetul clopoţelului ,bătutul din tobe aveau menirea de a îndepărta 

spiritele malefice. 

Cei care urau cu pluguşorul erau răsplatiţi cu colaci şi bani. 

În prima zi a anului  copiii (semnul purităţii)umblau cu sorcova.La început copiii 

sorcoveau cu rămurele de pomi fructiferi sau trandafir puse la înmugurit în seara de Sfântul 

Andrei. Era în prima zi a anului un semn al vegetaţiei reînviate, iar prin analogie se face şi urarea 
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„ Să trăiţi,/Să înfloriţi ca un măr/ca un păr/ca un fir de trandafir”. Sorcova este pastrată la loc de 

cinste, la icoană sau la oglindă până în anul următor.Copiii care sorcovesc primesc drept răsplată 

bani. 

În întervalul dintre Crăciun şi Anul Nou se practica umblatul cu Steaua. Textul cuprindea 

o narare a naşterii Domnului Iisus. Urătorii purtau cu ei o stea confecţionată din lemn şi 

împodobită cu hârtie colorată lucitoare iar în mijlocul ei era icoana naşterii Domnului  

Prima zi a anului, de Sf Vasile oamenii urmează exemplul Sfântului Vasile care era un 

Sfănt tănăr iubitor şi distractiv. În această zi are loc ridicatul la grindă al copiilor care au împlinit 

vărsta de un an, de către moaşă Acesta e ridicat la grindă de trei ori urăndu-i-se ani mulţi, sănătate 

, şi fericire. Evenimentul era urmat de petrecerea data în familie la care participau familiile moşilor 

şi nepoţilor. La masa de  Sfăntul Vasile sunt prezente măncaruri alese sarmale, piftii, cărnaţi,şi 

carne de porc, cozonac şi ţuică fiartă 

Ajunul Bobotazei este ziua premergătoare unei alte sărbători de iarnă , pe care o aşteaptă 

romănii , Boboteaza . În această zi de Ajun al Bobotezei  se ţine post, iar fetele pentru a afla ursitul 

ţineau  post negru . Ca şi în noaptea de Anului Nou se practicau diferite obiceiuri pentru aflarea 

ursitei Fetele puneau sare în opinca sau gheata din piciorul drept şi apoi o aşezau sub pernă . 

Tot în Ajunul Bobbotezei preotul satului trecea pe la fiecare casa şi  o stropeau cu apă 

sfinţită. 

Pe 6 ianuarie este sărbătorită Boboteaza ce are semnificaţia purificării apelo de forţele 

răului, prin  sfinţire Stropite cu apa sfintită fiinţele şi lucrurile sunt ferite de forţele malefice 

La Bobotează oamenii se duceau la biserică să ia agheazmă(apă sfinţită)şi mergeau acasă 

unde îi aşteptau cei care n-au putut să meargă la biserică. Pe nemăncate aceştia gustau de trei ori 

din apa sfintită. 

Agheazma rămasă era pusă într-o sticlă legată la icoană cu un buchet de busuioc. Cu 

această apă erau stropiti cei bolnavi dar şi aceeia care aveau nevoie de reuşită în viaţă 

Pe 7 ianuarie ,gorjenii ţineau pe Sfăntul Ioan ca pe o mare sărbătoare În majoritatea satelor 

gorjene se făceau hore la care aveau prioritate să conducă hora aceia care purtau numele de Ion. 

Cu aceste hore care durau pănă noaptea tărziu se încheau si sărbătorile de iarnă.  

.  
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SĂRBĂTOAREA NAȘTERII DOMNULUI 

 
Grecu Constanța- Carmen 

Școoala Gimnazială Specială Nr. 2 

București 

 
 

          La 25 decembrie, creștinii din întreaga lume celebrează Crăciunul, Sărbatoarea Nașterii 

Domnului. Acum mai bine de două mii de ani, Fecioara Maria, prin puterea Duhului Sfânt, a 

născut in Bethleemul Iudeii pe Pruncul Iisus, într-o iesle săracă. Atunci, cei trei magi de la 

Rasarit au vazut o stea luminoasă pe cer si, străbătând cale lungă pentru a o urma, au ajuns la 

Bethleem, aducându-I Mantuitorului, în dar, aur, smirnă si tamaie. Crăciunul, în acceptiunea de 

astazi - sărbatoarea Nasterii Domnului - datează din anul 325. Până atunci, religiile precreștine 

marcau, în aceeași perioadă a anului, solstițiul de iarnă. 

          Crăciunul în vechime. Cea mai veche referintă scrisă despre o sărbatoare ce marca 

reintoarcerea Soarelui (solstitiu) a fost gasită în antichitate, în Mesopotamia. Sărbatoarea, care 

ținea 12 zile, avea drept scop să-l ajute pe zeul Marduk să îmblănzească monștrii haosului pentru 

înca un an. La români, sfârșitul lunii decembrie coincidea cu serbările oficiate în cinstea zeului 

Saturn, numite saturnalii. Acestea reprezentau o formă de venerare a soarelui, a luminii ce biruia 

întunericul - obicei adus din Siria. Ei sărbatoreau și "nașterea soarelui neînvins" (sol invictus) la 

solstitiul de iarna (către 21 decembrie), când zilele reâncep să se lungească, un cult preluat de la 

persani, care-l adorau pe "Mithra", zeul soarelui. Pentru păgâni, aceasta era noaptea în care 

Marea Zeita dădea naștere noului Soare, repornind astfel ciclul anotimpurilor. 

           Crăciunul și începutul Crestinismului. La începuturile Creștinismului, unii episcopi au 

propus ca Nașterea Domnului să se sărbatorească în aceeasi perioadă (17 - 24 decembrie), însă 

obiceiul nu s-a generalizat până în secolul al IV-lea, neștiindu-se cu siguranta care ar trebui sa 

fie data corectă. În  274 d.Hr., solstițiul de iarnă a cazut la 25 decembrie. Împaratul roman 

Aurelian a proclamat acea dată "Natalis Solis Invicti", adică "nașterea Soarelui invincibil". În 

anul 320, Papa Julius a stabilit ziua de 25 decembrie ca fiind dată oficială a nașterii lui Iisus 

Hristos, iar cinci ani mai târziu, în 325, primul împarat roman creștin, Constantin cel Mare, a 

schimbat semnificația zilei de 25 decembrie. El a stabilit o sărbatoare cu dată fixă, ce aniversa 

Nașterea lui Iisus Hristos. In 354, Liberius, episcopul Romei, a confirmat oficial data de 25 

decembrie pentru sarbatoarea Nasterii Domnului, asimilând sărbatorile populare și păgâne deja 

existente cu ocazia solstițiului de iarnă. Ajunul Crăciunului - seara de 24 decembrie - deschidea 

șirul sărbătorilor de iarnă, care țineau 12 zile și se terminau în ajunul Bobotezei (6 ianuarie). La 

http://www.ziare.com/social/sarbatoare/
http://www.ziare.com/social/romani/
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mijloc cădea Anul Nou. Chiar dupa fixarea datei de 25 decembrie, a mai trecut multă vreme 

până ce aceasta să fie adoptată de toti crestinii. Fiecare noua comunitate de creștini a dat valențe 

noi sărbatorii Crăciunului, în funcție de tradițiile si obiceiurile păgâne din momentul convertirii. 

       Izvorul bucuriei noastre este Insuși Dumnezeu, Care nu a îngăduit că neamul omenesc să 

rămână chinuit de diavol pentu totdeuna si ne-a trimis Mantuitor, chiar pe Fiul Său, facut om, ca 

pe toti cei ce suntem asemenea Lui dupa omenitate sa ne ridice impreuna cu El la ceruri. 

Coborarea lui Dumnezeu pe pamant prin Fiul Său este manifestarea în plan văzut a iubirii 

milostive a lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne invața că la baza întrupării Fiului lui Dumnezeu 

stă iubirea, atributul principal al lui Dumnezeu. „Asa de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a 

trimis pe Fiul Său in lume”, iar continuarea textului Evangheliei ne liniștește sufletele cu 

nădejdea mântuirii: „ca orice crede în El să nu piară, ci să aiba viață vesnică.” După spusele 

aceluiași evanghelist, Sfântul Ioan, cei care îl primesc pe Hristos ca Mantuitor și cred în 

Dumnezeirea Lui, nu vor fi osandiți la judecată, ci vor trece in Împarația lui Dumnezeu alaturi 

de sfinți fară a fi supuși judecătii. Dumnezeu ne învată în ziua Crăciunului ca adevărații Săi fii 

trebuie să dea dovadă de dragoste frățeasca și de smerenie: dragoste dupa modelul Său, care a 

binevoit a trimite in lume pe Fiul, fară a se gandi numai la Sine si fară a pastra dragostea 

intratrinitară închisa in Sine, ci deschizandu-o spre oameni; iar smerenie, dupa modelul Fiului, 

Care, deși Dumnezeu dupa fire, nu a refuzat sa se faca si om, ci a coborat la făpturile căzute, 

asemenea robului, ca să-i ridice pe toți împreuna cu El la Împaratie. 

         Cu adevarat, Nașterea Domnului poate fi socotita sarbatoarea dragostei divine si 

învingerea egoismului din sufletele noastre. Inca din momentul Nasterii Domnului, cosmosul nu 

a ramas dator, ci a raspuns cu darurile sale la darul primit de la Dumnezeu: pamantul a oferit 

pestera, ingerii cantarea de bucurie, magii darurile, iar darul oferit lui Dumnezeu din partea 

intregii umanitati a fost Preasfanta Fecioara Maria, care va deveni prin harul Duhului Sfant: 

Nascatoare de Dumnezeu, Maica si Fecioara. 

         Bucuria Crăciunului se simte cel mai bine in cadrul Sfintei Liturghii, pentru ca Liturghia 

este slujba la care ingerii slujesc in chip nevazut cu preotii jertfa cea fara de sange, iar ei au fost 

cei care au rasdapandit in lume bucuria nasterii cantand primul colind „Slava intru cei de sus lui 

Dumnezeu si pe pamant pace, intre oameni buna voire” si au anuntat bucuria nasterii Domnului 

pastorilor din jurul Betleemului: „Iata va binevestesc voua bucurie mare ca vi s-a nascut 

Mantuitor, care este Hristos Domnul.” Deci, participarea la Liturghia din ziua praznicului 

înseamnă împartășirea aceleiasi bucurii pe care îngerii au avut-o la Nașterea Pruncului Sfant. 

        Momente de bucurie oferă oamenii de Crăciun prin vestirea Nașterii Domnului. Cei 

care colindă se aseamană îngerilor și aduc bucurie în casă. Asa se explica faptul ca obiceiul 
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colindatului a reusit sa treaca în al treilea mileniu de existenta fara a-și pierde valoarea, pentru că 

fiecare an reprezinta un „astazi” continuu, iar pruncul Hristos se naște de fiecare dată, aduce 

mereu bucurie oamenilor și le reimprospateaza nadejdea vesniciei. 

           Cu ocazia Crăciunului, toate familiile din lume au motiv de bucurie, mai ales cele 

sărace. In casele sarace patrunde mai bine speranta in ziua de Craciun si isi face loc credinta ca 

Dumnezeu nu ii uita niciodata pe oamneni, ci le poarta de grija. Iisus s-a nascut intr-o familie 

modesta, Iosif si Maria au ratacit mult timp prin Betleem pana să găseasca loc de odihna, însa cu 

toate acestea Dumnezeu a binecuvantat aceasta familie si au primit cel mai mare dar, dorit de 

orice familie de pe pamant: un Prunc Dumnezeiesc, care va sterge pacatele lumii. Gandind la 

acest lucru, în casele sarace nu ar trebui sa fie urma de tristete in ziua Craciunului, caci tuturor 

Dumnezeu le poarta de grija si va randui in asa fel încat să se risipeasca durerea si întristarea de 

pe fețele oamenilor când va socoti el că este mai de folos pentru mantuirea lor.  

           Ajutorul pentru cei săraci poate veni în mod direct de la Dumnezeu, dar, de cele mai 

multe ori, el trebuie să vină prin intermediul oamenilor. A lasat Dumnezeu pe lume si saraci 

ca sa puna la incercare darnicia noastra și a trimis în lume pe Fiul Său facut om ca să ne arate că 

izbavirea oamenilor din necazuri și dureri o lucreaza prin oameni. Așa se explica de ce în 

perioada Crăciunului se înmultesc acțiunile umanitare si fericiti sunt aceia care mentin acest 

obicei ca o permanenta în viata lor, care vestesc bucuria Crăciunului cât mai des cu putință și 

care reușesc să aduca bucurie în casele oamenilor de cat mai multe ori. 

         Cu ocazia marelui praznic al Nașterii Domnului să-L rugam pe Dumnezeu să facă din 

casa noastră peșteră, iar din sufletul nostru iesle în care să se nască Pruncul Sfănt, care cu 

harul Preasfântului Duh să aducă bucurie și pace în casele noastre. 
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IMPORTANȚA CRĂCIUNULUI LA ROMÂNI 

 

PROF.ÎNV. PREȘC. CUCU IRINA-ELENA 

GRĂD. CU P.N. NR.1 BUSTUCHIN, JUD.GORJ 

     

  La români , sarbatorile Craciunului  sunt adevărate sărbători de suflet. Crăciunul mai este numit 

şi sărbătoarea familiei fiind ocazia când toţi se reunesc, părinţi, copii, nepoţi făcându-şi daruri, se 

bucură de clipele petrecute împreună în jurul mesei, cu credinţa că prin cinstirea cum se cuvine a 

sărbătorilor vor avea un an mai bogat. La sate, îndeosebi sunt păstrate mult mai bine datinile 

acestei perioade a anului. Una dintre cele mai răspândite datini la noi este colindatul, un ritual 

compus din texte ceremoniale, dansuri şi gesturi. Astfel în ajunul Crăciunului, cete de colindători, 

costumate tradiţional, urează pe la casele gospodarilor pentru sănătate, fericire , prosperitate și 

împlinirea dorinţelor. Colindătorii vestesc naşterea Domnului Iisus Hristos și primesc prăjituri, 

colăcei, mere și nuci. Cele mai  cunoscute şi apreciate  colinde  religioase  sunt: ,,O, ce  veste 

minunată!”,  ,,Steaua”,  ,,Trei păstori”.Farmecul sărbătorilor de Crăciun constă și în împodobirea 

bradului, pomul binecuvântat ce simbolizează eternitatea. Bradul trebuie împodobit cu globulețe , 

lumini și bomboane în seara de Crăciun și trebuie ținut în casă până la Sfântul Ion. Primul brad  

îmbodobit  despre care vorbesc documentele istorice  a fost înălţat  la Strasbourg  în anul 1605, 

într-o piaţă publică. Rapid această tradiţie s-a răspândit pe toate continentele,  iar  în noaptea  de 

Ajun, Moș Crăciun aduce cadouri copiilor cuminți și ascultători pe care le așează sub bradul 

împodobit. De Sfintele Sărbători de Crăciun se obișnuiește să se meargă la Sfânta Biserică la 

slujbă. De Crăciun se taie și porcul și se dă de pomană pentru cei morți. Tot de Crăciun , sătenii 

se adună în mijlocul satului  la horă, prilej de a se revedea cu cei plecați in altă parte, în alte 

localități și de a se distra jucând hora de mână, sârba și ungurica.  

Crăciunul este o sărbătoare foarte importantă la români, deoarece creează o atmosferă de liniște 

sufletească și de iubire. 
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Trainingul abilităților sociale 

Profesor învăţământ primar Jula Ioana-Adina 

Şcoala Gimnazială “Oltea Doamna”, Oradea 

 

Trainingul abilităților sociale este tot mai utilizat ca metodă în munca cu copiii şi 

adolescenţi. Învățarea elevilor de a utilliza competenţe sociale este o metodă directă prin care  se  

influenţează modul în care tânărul va interacționa probabil cu ceilalţi în viitor. Scopul este să îi 

înveţe pe oameni competenţele necesare pentru a susţine interacţiunile sociale care vor conduce 

la rezultate pozitive. Strategia de formare de abilităţi sociale este simplă: identificarea 

competenţelor necesare şi selectarea unei metode de a preda aceste aptitudini (LeCroy, 2002, apud 

LeCroy, 2008 ).  

Aptitudinile pot fi învăţate prin jocuri de rol, modele de observare, revizuirea unor casete 

video, citind poveşti pentru acest model de competenţe sau jocuri care să sublinieze aptitudini 

sociale. 

Se recomandă ca și metodă de a dobândi competențele sociale practicarea acestora în grup. 

Hinshaw (2005, apud  LeCroy, 2008) insistă pe faptul că tratamentul în grup este modul preferat 

pentru copiii hiperactivi, problemă cu care se confruntă tot mai multe cadre didactice. 

Trainingul în grup este deosebit de eficient din cauza următoarele: 

• Participanţii beneficiază de posibilitatea de a interacţiona cu ceilalţi. Aceasta 

înseamnă că există interacţiuni care nu ar putea interveni în formarea individuală. 

•  Grupul oferă feedback-ul cel mai bun indivizilor. Aceasta include atât feedback 

pozitiv si încurajare despre practicarea aptitudinilor, cât şi feedback-ul  negativ cu 

privire la modul de a face competenţele să pară mai realiste sau acceptabile pentru 

alţii.  

• Grupul furnizează o motivaţie mai mare pentru copii de a învăța abilităţi. Tinerii 

preferă să interacţioneze unii cu alţii în timp ce învaţă abilităţile sociale, fiind mult 

mai motivant. 

• Având un grup de oameni cu care să se exerseze, învăţarea este mai bună.Acest 

lucru se datorează faptului că participanţii pot practica abilităţi cu diferite persoane  

şi învaţă să răspundă la calităţile unice ale persoanelor fizice. 
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Există în mod clar motive bune pentru a învăţa aptitudinile sociale în grup, cu toate acestea, 

formarea aptitudinilor sociale este un model valabil și pentru a lucra cu persoane  individual.  

Specialiștii au constatat că formarea aptitudinilor sociale constituie o metodă potrivită 

pentru a ajuta mulţi tineri diferiţi cu probleme diferite.  

În timpul adolescenţei sunt necesare multe abilităţi pentru toţi tinerii, nu doar pentru aceea 

care au probleme. Mulţi practicieni au folosit trainingul abilităţilor sociale ca și programe de 

instruire pentru prevenire, precum şi ca și tratament. Pentru prevenție, tuturor tinerilor sau copiilor 

le poate fi oferit un program generic de aptitudini sociale sau de formare a tinerilor, identificaţi ca 

reprezentând un potențial risc.  

Prin trainingul abilităților sociale tinerii dobândesc mai mult control asupra vieţii lor. Este 

o metodă care le îmbunătăţeşte, ceea ce numim locus of control. Dându-și seama că pot ieși singuri 

din anumite situații și că pot avea un efect asupra vieții lor, crește stima de sine. De multe ori 

tinerii se descurajează, deoarece ei cred că nu pot fi eficienți în mediul lor. Formarea aptitudinilor 

sociale poate ajuta la schimbare, putând fi administrate în diferite medii.  

Copiii cu ADHD au deseori probleme interpersonale şi se lovesc de respingere din partea 

colegilor, toate cauzate de comportamente agresive, impulsivitate, timiditate, izolare socială. 

Aceste training-uri permit copiilor să se implice mai mult în situaţiile problemă împreună cu un 

grup de colegi, învaţând cum să se comporte pentru a fi acceptaţi de colegii lor (David și Dobrean, 

2006). 

Abilităţile sociale sunt critice pentru copiii care se confruntă cu dificultăţi interpersonale, 

izolarea, excluderea şi respingerea (Erdlen și  Rickrode, 2007, apud Friedberg, McClure și Garcia, 

2009). Training-ul abilităților sociale este utilizat pentru a aborda o gamă largă de  probleme, 

inclusiv tulburări de comportament perturbator, anxietate, depresie sau tulburări de dezvoltare. 

Deşi copiii cu aceste tulburări pot prezenta  comportamente foarte diferite, deficitele lor în 

abilităţile sociale pot fi clasificate în general în zonele de achiziţie, de performanţă sau fluență 

(Erdlen și Rickrode, 2007, apud Friedberg, McClure și Garcia, 2009).  

Specialiştii trebuie să identifice zona sau zonele care au nevoie de intervenţie şi să 

construiască abilităţile necesare. Beidel şi Turner (2006, apud Friedberg, McClure și Garcia, 2009) 

subliniază importanţa construirii abilităților prin instruire, modelare, repetiții de comportament și 

feedback. 
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Jocurile de rol sunt un mod excelent pentru copiii cu multe probleme legate de practicarea  

abilitățile sociale. Copiii  și adolescenții pot să se distreze practicând răspunsuri și competențe prin 

jocurile de rol. Pentru unii însă poate fi plictisitor și de aceea trebuie să se țină cont de 

particularitățile de vârstă, cât și de nivelul de dezvoltare a abilităților sociale ale copilului sau 

adolescentului supus acestei metode. Prin urmare, intervenţiile în ceea ce priveşte formarea unor 

deprinderi sau abilităţi sociale vor creşte  posibilitatea ca adolescenţii, respectiv tinerii să 

interacţioneze armonios si proactiv. 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI LOCALE DE CRĂCIUN ŞI ANUL NOU 

 

Prof. Mihaela MIHIŞ 

Şcoala Gimnazială Al. I. Cuza Baia Mare 

 

 

Fiecare dintre noi, copil, matur sau bătrân, îşi aminteşte cu drag de 

sărbătorile de iarnă. Cele mai răspândite şi mai fastuoase s-au dovedit a fi cele 

legate de marele Praznic al Crăciunului şi de sărbătoarea Anului Nou. La noi în 

Maramureş, Crăciunul este o sărbătoare în care tradiţiile şi obiceiurile se 

păstrează cu sfinţenie, cel mai bine acest lucru putând fi văzut la sate. Peste tot 

se pot auzi glasurile copiilor şi tinerilor, dar şi ale celor bătrâni, care vestesc 

Naşterea Domnului Iisus, nu înainte de a întreba: “Slobodu-i a colinda?”.  Atât 

timp cât colinda şi acest frumos obicei al colindatului nu vor pieri, sărbatoarea 

Craciunului nu îşi va pierde farmecul la noi în Maramureş. 

Unul dintre obiceiurile legate de această mare sărbătoare este mersul 

cu  ”Steaua” şi cu ”Capra”. În Ajunul Crăciunului, în satele din Maramureş, 

primii care pleacă la colindat sunt copiii. Cu trăistuţele la gât, aceştia merg pe la 

casele oamenilor ca să anunţe marele eveniment care se va produce, iar în 

schimbul colindei lor, se obişnuieşte să li se ofere colăcuţi, nuci sau mere. În 

ultimii ani, din ce în ce mai des, se dau bani. Colinda a dobândit o destinaţie 

precisă ca formă de magie benefică , ea marcând rodnicia câmpurilor, sporul 

animalelor domestice, creşterea copiilor, împlinirea prin căsătorie a tinerilor, 

pacea şi tihna bătrânilor, influenţarea, în sens pozitiv, a vieţii oamenilor şi a 

naturii. Alaiul caprei, în schimb,  aminteşte de alaiul dionisiac al personajelor 

jumătate om, jumătate animale, întâlnite la traci, la grecii antici şi la romani. 

Copiii îşi confecţionează din timp obiectele necesare, improvizând cu ce găsesc 

prin sertarele mamelor, mai ales că ”steaua” cu care se merge la colindat trebuie 

să fie neapărat strălucitoare, iar ”capra”, cât mai împopoţonată şi mai 

gălăgioasă.  

În unele zone ale judeţului nostru, în afara acestor obiceiuri se mai 

păstrează şi ”Viflaimul”, obicei prin care tinerii reprezintă de Crăciun naşterea 

lui lisus Hristos, şiretenia lui Irod, care a poruncit uciderea pruncilor, în 

încercarea de a afla Pruncul şi adesea înfruntarea necredinţei, personificate 

printr-un copil sau printr-un cioban, şi este specifică Maramureşului. La sat, de 

la Crăciun până la Anul Nou, pot fi văzuţi irozii, în grupuri formate din personaje 

biblice: craii Baltazar, Gaspar şi Melchior, Irod împărat, preotul Ozia, îngerul şi 

ciobanul. Această datină este, de fapt, o formă de teatru popular care se remarcă 

prin seriozitatea temei tratate, precum şi prin vestimentaţia şocantă şi 

atrăgătoare. Nu sunt foarte multe localităţile Maramureşului în care mai este 

prezentat spectacolul, asta şi datorită numărului mare de personaje, peste 20, dar 

şi a pregătirilor minuţioase care trebuie făcute cu mult timp înainte. În Ieud, dar 

şi în alte localităţi de pe Valea Izei, tradiţia aceasta  s-a mai păstrat, chiar dacă 

”Viflaimul” nu este prezentat chiar în Ajunul Crăciunului.  În cadrul sărbătorilor 

de iarnă, un rol important l-a jucat şi îl mai joacă încă deghizarea si travestirea, 

practicate în jocul cu măşti. Cei care se mascau, individual sau in grup, urmăreau 

să obţină, cu ajutorul măştilor, şi legătura spirituală cu presupusele forţe 

supraomeneşti”. Purtătorul măştii este pătruns de forţa ei, este scos din timpul 
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şi spaţiul profan, iar masca îşi păstrează funcţia de păcălire, cu intenţia de a 

asigura celui care o poartă o trecere mai uşoară peste pragurile pe care le are de 

depăşit, pentru că masca presupune şi o serie întreagă de interdicţii, dar îi şi dă 

dreptul la un comportament ce iese din tiparele cotidianului. În Maramureş, 
foarte important este şi jocul moşilor, la originea căruia se pare că au stat 

ceremoniile cu măşti din nopţile de priveghi- ritual strămoşesc de cinstire a 

mortilor. Masca propriu-zisă de moş maramureşean, executată din blană de 

cornute, deşi aminteşte de animalul originar, se deosebeşte de masca similară 

din restul zonelor ţării prin faptul că nu are coarne. Jocul moşilor este un moment 

aparte şi se remarcă prin ingeniozitatea celor care se deghizează şi bat la uşile 

gazdelor, ca  să le sperie şi să le ureze fericire şi sănătate. 

Superstiţiile de Crăciun au şi ele  locul lor în zilele de sărbătoare. 

Sunt extrem de rare situaţiile în care podelele casei sunt acoperite cu fân 

proaspăt, iar sub faţa de masă sunt puse paie, pentru dobândirea bunăstării. De 

asemenea, nu se mai leagă cu lanţuri picioarele mesei, obicei care se practica 

pentru a opri animalele sălbatice să atace vitele din curţi si să îndepărteze răul 

din casă.  

O altă superstiţie este aceea că nu se dă cu mătura de Crăciun, nu se 

spală rufe şi nu se dă nimic cu împrumut. De asemenea, se dă de mâncare pe 

săturate animalelor din gospodărie, inclusiv câte o bucăţică de aluat dospit, 

despre care se crede că le va feri de boli. În unele sate se spune că dacă în seara 

de Ajun animalele se culca pe partea stângă, e semn că iarna va fi lungă şi 

geroasă. Mai exista şi credinţa că aceia care plâng în Ajun, vor plânge tot anul 

care vine, iar în dimineaţa de Crăciun este bine să te speli pe faţă cu apă de izvor 

în care se pune un bănuţ de argint.  

Pregătirile de Crăciun sunt obligatorii  la noi în Maramureş. Tăiatul 

porcului este şi astăzi  un ritual deosebit de important ce aminteşte de jertfele 

aduse zeităţilor care se năşteau si mureau în perioadele de înnoire a timpului 

calendaristic. Sacrificarea acestuia se făcea înainte într-o anumită zi, cea de 

Ignat, şi în zorii zilei. Chiar dacă data nu se mai respectă, se păstrează încă o 

serie întreaga de obiceiuri, care au menirea să asigure sănătatea şi prosperitatea 

în familie, în Noul An. Astfel, porcul nu trebuie văitat şi toate activităţile din 

timpul tăierii lui trebuie să fie însoţite de voie bună şi de urări.  În Maramureş 

se face semnul crucii cu sânge pe fruntea coconilor ( copiilor), pentru ca aceştia 

să fie sănătoşi şi puternici. Contactul cu carnea animalului, implicit cu sângele 

acestuia, înseamnă transferul de putere, de viaţă asupra celui care consumă acest 

aliment. În acelaşi timp, animalul devine mediator între lumi, între om şi 

divinitate, între om şi strămoşii săi. Cu o săptămână înainte de Crăciun, în zona 

Codru din Maramureş încep pregătirile pentru colindat, culminand în cele două 

zile anterioare sărbătorii, când se pregătesc mâncărurile şi se împodobesc 

interioarele locuinţelor: masa cu faţă brodată, feţe de perne ornamentate, pe 

pereţi se pun şterguri şi blide ornamentate, crengi de brad sau  busuioc. Aluatul 

frământat în noaptea de Crăciun e bun de deochi pentru vite. Se crede că în seara 

de Crăciun, la miezul nopţii, apa se preface în vin, iar dobitoacele vorbesc. 

Ţărăncile îşi scot la iveală zestrea lor sau ale fetelor de măritat. Şterguri frumos 

ţesute, perne cu feţe brodate cu multă migală, pleduri colorate sunt scoase din 

dulapuri şi aşezate în încăperi, mai ales în cea în care sunt primiţi colindătorii.  

Din case nu lipseşte nici bradul, împodobit acum cu beculeţe si 

globuri,iar altădată cu nuci sau mere. In unele sate, bradul este împodobit cu paie 

de grâu tăiate scurt şi înşirate pe sfoară, delimitate de floricele de porumb. 
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Fasolea alba simbolizează "curăţirea sufletului". Unii locuitori preferau mai 

demult pomul de vâsc, pe care se aplicau panglici de hârtie colorată. 

Masa de Crăciun este  momentul magic al sărbătorii. De Crăciun, 

casa trebuie să fie curată şi împodobită de sărbătoare, iar masa să fie plină, pentru 
că obiceiul în care membrii familiei se adună în jurul mesei şi al bradului este 

cel mai bine conservat. Există credinţa că în noaptea de Crăciun nu e voie să se 

stingă focul în sobă şi de aceea se obişnuia să se pună pe foc o buturugă mare. În 

ceea ce  priveşte ospăţul, acesta se face pentru asigurarea bunăstării, dar este şi 

o formă de sacrificiu: al porcului, pentru pregătirea cârnaţilor şi a caltaboşului, 

precum şi al bobului de grâu,  pentru a face pâinea.  

Prin unele sate din Maramureşul istoric, băieţii, dar mai cu seamă 

cântăreţii bisericeşti umblă cu icoana în Ajunul Crăciunului. Este o icoană pe 

care este zugrăvită naşterea lui Iisus Hristos în mijlocul staulului. Intrând în casă, 

icoana este ţinută la piept, în timp ce se cântă troparul Naşterii Mântuitorului. 

În dimineaţa de Crăciun, în Maramureş, se zice că e bine să ne 

spălăm pe fata cu apă curgătoare, luată anume dintr-o vale, în care punem şi o 

monedă de argint pentru că tot anul să fim curaţi ca argintul, feriţi de bube şi 

beteşuguri, care vor merge pe vale în jos. În seara de Crăciun, în satele 

maramureşene, se ung cu usturoi vitele pe la coarne şi şolduri, precum şi uşile 

de la grajduri, pentru a alunga spiritele rele care  au puterea de a lua laptele 

vacilor. Cu usturoi se ung şi oamenii pe frunte, pe spate, la coate şi la genunchi, 

precum şi uşile sau ferestrele caselor, pentru a îndepărta demonii nopţii. 

Din seara de  Crăciun, până la Anul Nou, fetele care doresc să-şi 

cunoască viitorul  ursit iau puţină mâncare şi o pun într-o ulcică. Apoi, în seara 

de Anul Nou, înconjoară casa de nouă ori, iar a noua oară, uitându-se pe 

fereastră, îl văd pe cel sortit mâncând din ulcică. În Ţara Chioarului, fetele ies 

în ogradă şi numără noua stele şi dacă a noua stea este mai strălucitoare înseamnă 

că şi ursitul ei va fi frumos şi voinic, apoi o roagă pe stea să-i aducă ursitul. 

La miezul nopţii, de Anul Nou, fetele iau de pe masă colacul 

ornamentat care se ţine pe masa de sărbători, îl ţin pe vârful capului, se aşază pe 

tăietor şi aşteaptă să audă un sunet dintr-o direcţie oarecare şi din ce parte vine 

sunetul, în acea parte îşi va găsi ursitul. În Tara Oaşului, în vatra focului de la 

stână se introduc patru potcoave pe care, după ce se înroşesc, se mulg oile peste 

ele, crezându-se că oile "stricate", care nu dau lapte, se vindecă datorită funcţiei 

magice a fierului. În noaptea de Anul Nou se umblă cu Pluguşorul, iar spre 

dimineaţă cu Sorcova, cu Semănatul sau cu Capra. 

Indiferent de zonă, sărbătorile de iarnă rămân un prilej de mare 

bucurie şi totodată reprezintă un motiv de a  petrece clipe minunate cu cei dragi 

.  
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Traditions et coutumes de Noël 

Prof.Munteanu Anamaria 

Colegiul Tehnic “Laţcu-Vodã, Siret 

 

 Que vous soyez Roumain, Français, Italien, Allemand ou de toute autre nationalité, vous 

sentez sûrement l’odeur du cozonac (conçu sous diverses formes ou selon différentes recettes) et 

vous écoutez charmés les noëls si chers à vos âmes. 

 Les fêtes de Noël sont riches en traditions, même si, de nos jours, certaines d’entre elles 

ne sont plus respectées ou elles ont même disparu. 

 En Roumanie, par exemple, le Noël est la fête de la réunion des familles autour du sapin, 

décoré la veille du Noël, du bonheur et de la reconnaissance. Les enfants chantent des noëls en 

l’honneur de la naissance de Jésus Christ. Cette coutume consiste d’aller de maison en maison en 

chantant des chants de Noël afin d’annoncer aussi l’arrivée des fêtes d’hiver et de chasser les 

mauvais esprits. Ainsi, selon la tradition transmise de génération en génération, le matin de la 

veille de Noël, les premiers chanteurs sillonnent le village ou la ville et chantent la chanson 

traditionnelle « Bunã dimineaţa ». Si, jadis, ils étaient récompensés avec des pommes, des noix et 

des craquelins ronds (covrigi), aujourd’hui, les enfants reçoivent de l’argent et des sucreries. La 

tradition dit que les gens qui reçoivent les chanteurs de noëls seront bénis toute l’année, mais pour 

les autres qui ne veulent pas leur ouvrir la porte s’annonce une mauvaise année. Cette prévision 

est aussi valable dans le cas de l’accueil du prêtre qui passe de maison en maison pour annoncer 

l’arrivée du Christ. 

 Presque dans chaque foyer roumain on sent l’odeur des plats traditionnels : du cozonac, 

des sarmale (chez nous la spécificité consiste dans l’utilisation des feuilles de chou) ou du rôti de 

porc/ poulet ou dinde. L’odeur des plats traditionnels inondent tous les foyers. Les gens sont plus 

heureux, plus lumineux, plus ouverts envers les autres. 

 Noël est une fête fixe, religieuse, pleine de traditions, la période la plus spéciale  dans la 

vie de presque toutes les personnes. C’est aussi la fête du partage et du bonheur. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN 

Profesor învațământ primar Popescu Luciana-Oana 

                             Școala Primară Slăvuţa, loc. Cruşeţ, jud. Gorj 

  Obiceiurile legate de sărbători fac parte din cultura tradiţională a neamului nostru. Este o 

mare bucurie că încă se mai păstrează în unele zone ale ţării aceste datini care ne ajută să înţelegem 

sărbătoarea respectivă. Păstrarea acestor datini este o mărturie vie a faptului că avem o conştiinţă 

a neamului din care facem parte. 

Cel mai frumos obicei de Crăciun este colindul. Colindele sunt cântecele cu care copiii și 

tinerii întâmpină venirea lui Iisus Hristos pe Pământ.  

Pe străzi răsună, în Ajun și în ziua de Crăciun cântece cu stea, Vifleemul, Plugușorul și 

Sorcova. De asemenea se joacă Vasilica, jocuri de măști precum Cerbul, Breaza sau Țurca, 

dansuri (Călușarii) și teatrul popular.  

Cu câteva zile înainte de Crăciun se împodobește bradul cu ornamente de culoare roșie 

sau verde, conform tradiției. Obiceiul bradului de Crăciun ar fi apărut în Germania, unde legenda 

spune că Sfântul Bonifaciu a ordonat tăierea stejarilor, venerați de păgâni.  

O altă tradiție importantă este chiar masa de Crăciun. În data de 25 decembrie ia sfârșit 

postul Crăciunului, care durează aproximativ șase săptămâni.  

În satele din Maramureş, colindătorii iau cu asalt uliţele încă din Ajunul Crăciunului şi 

sunt răsplătiţi cu nuci, mere, colaci sau bani. Tinerii umblă din casă în casă cu „Steaua” sau cu 

„Capra”, reprezentaţii răspândite în numeroase zone din România.  

Ceva mai aparte şi consacrat în zona Maramureşului este „Jocul Moşilor”, la originea 

căruia se crede că au stat ceremoniile cu măşti din nopţile de priveghi, un ritual străvechi de 

cinstire a morţilor. După ce au colindat toată noaptea, copiii şi tinerii îşi iau bicele şi ies pe 

uliţele satului. Cine le ise în cale este „croit” de biciul „moşilor”. „Moşii” maramureşeni poartă, 

în general, o mască făcută din blană de cornute şi bat la uşile oamenilor pentru a-i speria şi 

pentru a le ura un an mai bun.  
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Pe lângă împodobirea bradului, în unele gospodării se păstrează un obicei străvechi – 

decorarea caselor cu plante: busuioc, maghiran şi bumbişor, purtător de noroc. Bucatele 

tradiţionale din carne de porc, tobă, caltaboşi, cârnaţi, piftie, sarmale sau poale-n brâu sunt 

preparate de seară. Tradiţia spune că femeile nemăritate îşi pot vedea ursitorul dacă pun într-o 

strachină, pe prispă, sub fereastră, câte un pic din toate mâncărurile.  

În satele din Oltenia, în Ajunul Crăciunului se practică „scormonitul în foc”. Toţi 

membrii familiei se adună în jurul focului şi, pe rând, dau cu o nuia, spunând: „Bună dimineaţa 

lui Ajun/ Că-i mai bună a lui Crăciun/ Într-un ceas bun/ Oile lânoase/ Vacile lăptoase/ Caii 

încurători/ Oamenii sănătoşi/ Să se facă bucatele, porumbul, grâul”.  

„Piţărăii” este un obicei de pe vremea dacilor care se practică în localităţile de pe Valea 

Jiului şi care semnifică sacrificiul adus divinităţii drept mulţumire pentru rodnicia holdelor şi a 

pomilor. Piţărăii sunt numai bărbaţi, copii sau adolescenţi, organizaţi în cete, îmbrăcaţi în haine 

populare care se adună în noaptea dinaintea Ajunului pentru a împodobi steaguri cu clopoţei, 

năframe multicolore, ciucuri şi coroniţe de flori pe care le agaţă de prăjini de câţiva metri 

lungime. Alaiul porneşte apoi la colindat.  

Tot în Oltenia, în ziua de Crăciun, femeile mai respectă încă un obicei vechi de sute de 

ani – dimineaţa, ele pleacă la cimitir, unde dau cu tămâie mormintele, după care se întorc acasă 

şi scot colacii de le copt. Pe fiecare colac sunt puse un ou şi o lumânare, iar apoi se dă de 

pomană prin vecini.  
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Rolul activităților extrașcolare 

Onița Claudia Daniela, prof. limba engleză, Școala Gimnazială Nr. 11,Oradea 

Șaitoș Alina Loredana, prof. limba romănă, Școala Gimnazială Nr. 11,Oradea 

 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie 

un mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Idealul educaţional vizează 

dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii 

autonome şi creative. Un rol deosebit de important în vederea atingerii acestui ideal îl are educaţia 

nonformală. Educaţia non-formală completează educaţia formală într-un cadru instituţionalizat 

situat în afara sistemului de învăţământ, dar şi în interiorul acestuia, constituind o punte între 

cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal. Componenentă importantă a 

educaţiei nonformale, activităţile extraşcolare (extradidactice sau extracurriculare) oferă cele mai 

eficiente metode de formare a caracterului copilului încă din clasele primare. Ele au un rol foarte 

important datorită caracterului lor activ participativ, facilitând integrarea eficientă şi rapidă a 

elevilor în colectivitate.  

De-a lungul bogatei noastre actvități didactice (27, respective 25 de ani), am desfăşurat 

împreună cu elevii diferite activități școlare și extrașcolare. Putem spune cu certitudine că, atunci 

când activitățile extrașcolare sunt bine organizate și au un scop bine definit, ele contribuie în mod 

efectiv la formarea viitorilor Oameni din actualii copii, cel puțin în aceeaşi măsură cu activitățile 

obligatorii de la clasă.  

Am enumera printre aceste activități: 

1. Ieșirea școlară, sub diferite forme: excursii/tabere/drumeții, cu scop de a închega colectivul 

de elevi. Socializarea este la un cu totul alt nivel decât cea din mediul instituționalizat; 

2. Vizite la muzee/instituții: dezvoltarea cunoștințelor culturale, artistice, științifice ale 

elevilor; 

3. Participarea la unele activități de ecologizare - SNAC, plantare de pomi fructiferi/flori: 

elevii înțeleg practic importanța acestui gen de activități în viața reală; 

4. Acțiuni de voluntariat: activități de donații de fructe/legume/alimente/rechizite 

școlare/jucării/haine, vizite la azile de bătrâni sau la case de copii. 

Am exemplifica aici concret cu câteva din activitățile în care am implicat elevii școlii noastre în 

ultimii ani. 
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1. Elevii au participat cu motivație la activitățile din cadrul Campaniei Naționale Let s Get 

Green/ Let s Do It. Am fi sperat să fim printre primele 10 școli din țară, pentru a primi 

anumite premii, dar am ieșit pe locul 25 din  peste 500 de școli înscrise. 

2. La o altă campanile tot de colectare de data aceasta de telefoane vechi, am ieșit pe locul II 

pe județ, iar cu premiul primit ne-am achiziționat un videoproiector.  

3. În cadrul campaniei naționale ora de net, în încercarea de a-i sprijini pe copii să folosească 

internetul într-o manieră sigură, utilă şi creativă, copiii s-au implicat activ, au fost foarte 

deschiși, acceptând să vorbească despre întâmplări neplăcute trăite în lumea virtuală; 

4. Copiii s-au implicat cu entuziasm într-un alt proiect propus de J.A.România: o campanie 

de prevenire a abandonului școlar, folosind tehnologia. Din 43 de școli înscrise, am obținut 

locul I, astfel că școala noastră a primit o tablă smart și un videoproiactor modern. Dorința 

de a câștiga a fost un factor determinant. 

5. Elevii au participat cu interes la lecțiile propuse de Unicef despre drepturile copilului; 

6. În săptămâna ”Școala altfel”, la activități de genul ”Porțile deschise la 

Poliție/O.T.L./Pompieri”, elevii au participat cu multă implicare; 

Avantaje ale activităților extrașcolare: 

• Elevii lucrează în grupe în cadrul acestor activități ( ceea ce la clasele cu număr mare de 

copii, la școala, este mai greu); 

• Ei simt că participă la ceea ce spune educația modernă ”real-life-situation”, nu doar că stau 

în bancă și memorează definiții cărora nu le văd utilitatea, ci că școala îi pregătește pentru 

viață. 

• Există sentimentul că sunt lăsați să facă ceva cu motivație liberă, din plăcere, nu doar din 

obligație.  

 

În loc de concluzie, am selectat câteva citate frumoase, potrivite temei. 

• Dacă un copil nu se poate adapta metodelor noastre de predare, poate ar trebui să ne 

adaptăm noi cerințelor lui.  

(Ignacio Estrada)  

• Mai importante decât programa sunt metodele de predare și spiritul în care se face 

predarea.  

(Bertrand Russell) 
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• Profesorul care este într-adevăr înțelept nu te conduce către casa înțelepciunii sale, ci 

spre pragul propriei tale gândiri.  

(Khalil Gibran) 

• Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când 

ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-I învățăm să se 

adapteze. 

(Maria Montessor). 

• Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca specialist, 

ci ca o personalitate armonioasă. 

 (Albert Einstein) 

• Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin 

educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri. 

(Jean Jacques Rousseau) 

• Scopul educaţiei este nimicirea mărginirii egoiste a individului şi supunerea lui la raţiunea 

lucrurilor. 

(Titu Maiorescu) 

• O bună educaţie cere ca educatorul să inspire elevului stima şi respect, şi nu se poate ajunge 

la aceasta prin nimicirea individualităţii elevilor şi prin asuprirea stimei de sine. 

• Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea. 

(Nelson Mandela) 
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Plantare de puieți de arbori 

 

Acțiune de sensibilizare a opiniei publice pentru importanța ecologizării. 
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Cu colinda la un cămin de bătrâni. 

 

În excursie la munte. 

 

În vizită la Liceul de Artă. 
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Considerații matematice 

Șaitoș Nicolae, prof. matemetică, loc. Vârciorog, jud. Bihor 

 

Succesul oricărei activități este condiționat de claritatea și ordonarea obiectivelor pe care 

aceasta le urmărește. Mai muult decât în oricare alt domeniu, procesului de învățământ îi este 

caracterisitcă internaționalizarea, conștientizarea, orientarea spre realizarea unor obiective, spre 

producerea unor schimbări și transformări care să poată fi dirijate și controlate. În acest sens, cred 

că una dintre cele mai importante condiții pentru reușita predării matematicii în școală o constituie 

structurarea, conștientizarea și ierarhizarea unor obiective generale și specifice adoptate 

particularităților de vârstă ale elevilor, conținutului cunoștințelor, precum și pregătirea științifică 

și metodică a profesorilor. 

În încercarea de a fixa obiectivele generale ale matematicii trebuie să se răspundă la două 

întrebări: ”De ce se predă matematica  în școală?” și ” Ce se urmărește prin includerea acestui 

obiectiv în contextul activităților școlare?” Un învățământ temeinic va trebui să ofere atât o 

cunoaștere activă a teoriei matematice, cât și practica aplicării ei în activitate. 

Profesorul trebuie să aibă în vedere: obiectivele formative de natură multiplă, de la 

formarea reprezentărilor geometrice în plan și în spațiu, calcul literal, gândire probabilistică, până 

la elemente de logică matematică. În al doilea rând, profesorul trebuie să aibă în vedere formarea 

atitudinilor implicate în rezolvarea problemelor, definirea noțiunilor și demonstrarea propozițiilor 

matematice.  

De asemenea, profesorul trebuie să conștientizeze că în afara obiectivelor specifice, matematica 

paticipă, cu mijloace ce îi sunt proprii, la modelarea personalității, nu numai sub aspect intelectual, 

ci și sub aspect estetic și moral.  

Din punct de vedere al dezvoltării intelectuale, învățarea matematicii: 

• exersează dezvoltarea, îl ajută pe elev să distingă adevărul științific de neadevăr, să-l 

demonstreze;  

• antrenează organizarea logică a gândirii, ordonarea ideilor, recunoașterea ipotezelor și a 

consecințelor; 

• îl învață pe elev să distingă diversele aspecte ale unei situații, să degajeze esențialul de 

neesențial; 
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• formează capacitățile atenției, antrenează memoria logică, exersează analiza și sinteza; 

• favorizează dezvoltarea imaginației creatoare; 

• îl ajută să-și formeze simț critic constructiv, îi formează spiritul științific exprimat prin 

obiectivitate, precizie, gustul cercetării. 

Sub aspect estetic:  

• trezește gustul față de frumusețea matematicii exprimată prin relații, formule figuri, 

demonstrații; 

• cultivă unele calități ale exprimării gândirii, cum ar fi claritatea ordinea, concizia, eleganța; 

• îl face pe elev capabil să recunoască și să aprecieze legătura formală a creației artistice 

relevată în echilibrul arhitectural, compoziția artelor plastice, ritmuri și structuri muzicale; 

• îl face sensibil față de frumusețea formelor  și organizării naturii și tehnicii.  

De la organizarea și scrierea demonstrației și până la descoperirea unor relații, studiul matematicii 

oferă numeroase elemente ale frumosului. 

Din perspectiva dezvoltării morale, matematica:  

• formează gustul pentru adevăr, obiectivitate și echitate, creează nevoia de rigoare, 

discernământ și probarea ipotezelor; 

• creează nevoia de a cunoaște, de a înțelege; 

• formează deprinderi de cercetare și investigare; 

• stimulează voința de a duce la capăt un lucru început; 

• preîntâmpină adoptarea unei atitudini nemotivate și întâmplătoare; 

”Matematica este muzica rațiunii.”James. J. Sylvester 

 

Bibliografie: 
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BENEFICIILE 

 STIMULĂRII CREATIVITĂȚII ELEVILOR 

 

 

Prof. înv. primar Orghidan-Mândreanu Dana 

Școala Gimnazială Nr.30 Brașov 

 

Creativitatea, definită ca dimensiune importană a omului contemporan, reprezintă azi o 

problemă a şcolii, iar  pentru a dezvolta capacităţile creatoare ale elevilor, profesorii trebuie să cunoască 

în primul rând trăsăturile comportamentului creator, nivelul de inteligenţă generală, fluenţa 

gândirii,receptivitatea faţă de probleme,spiritul de observare,imaginaţia 

creatoare,originalitatea,capacitatea combinatorie,perseverenţa, iniţiativa,nonconformismul în idei. 

Creativitatea este un proces complex  care angajează întreaga personalitate a elevului în activități 

școlare și extrașcolare.Şcoala, definită prin atribute ca accesibilitate, creativitate, flexibilitate si 

continuitate reprezintă principalul factor care poate contribui, decisiv, la valorificarea creativităţii 

potenţiale a elevilor, la stimularea înclinaţiilor lor creative si de educarea creativităţii. 

Ea se relevă şi se defineşte ca o însuşire deosebit de complexă a întregii personalităţi, care implică 

componente intelectuale, afective, voluntare şi caracteriale. După Bontaş şi Nicola, creativitatea – este o 

capacitate (proprietate, dimensiune) complexă şi fundamentală a personalităţii, care sprijinindu-se pe 

date sau produse anterioare, în îmbinarea cu investigaţii şi date noi, produce ceva nou, original, de 

valoarea şi eficienţă ştiinţifică şi social-utilă, ca rezultat al influenţelor şi relaţiilor factorilor subiectivi şi 

obiectivi, a posibilităţilor şi calităţilor persoanei şi a condiţiilor ambientale ale mediului socio-cultural. Ea 

poate fi considerată şi ca aptitudine sau dispoziţie a intelectului de a elabora idei, teorii, modele noi, 

originale. Imaginaţia este funcţia psihică esenţială procesului de creaţie. Fără muncă, însă, fără 

experienţă, nu se realizează nimic original, iar inteligenţa contribuie la aprecierea critică a produselor 

create. Edison spunea că în creaţie este nevoie de 99% transpiraţie şi 1% inspiraţie. 

 

Prin educarea intelectului şi a unor procese intelectuale (imaginaţia, gândirea, memoria) se 

realizează educarea creativităţii. Viaţa, în toate domeniile ei, necesită ca aproape fiecare individ să 

realizeze unele operaţii noi, ca urmare a unor combinări şi recomandări, asocieri a datelor elementelor 

existente, care se obiectivează în anumite soluţii (metode) utile şi mai eficiente. Creativitatea propriu-zisă 

necesită înzestrări şi capacităţi intelectuale deosebite, care să se obiectiveze în produse noi, originale, 
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nemaiîntâlnite până în acel moment şi care determină schimbări calitative (de valoare şi eficienţă) într-

un domeniu anumit. 

Fiecare individ posedă o doză de creativitate. Marii pedagogi: Jean Piaget, Comarova, 

Nicola susţin că, de la naştere, copilul posedă doar o anumită potenţialitate creativă, care sub 

influenţa procesului educativ şi a mediului se dezvoltă noi nivele ale creativităţii exprimate prin 

originalitate şi inventivitate. 

Metodele de stimulare  a creativităţii, pot fi definite  ca un sistem de  procedee specifice, 

polivalente, orientate spre dezvoltarea  mentală a elevului, prin oferirea de oportunităţi pentru a 

încerca idei noi, modalităţi noi de gândire si de rezolvare a problemelor. Strategia pentru o predare 

creativă în scoală reprezintă organizarea proiectivă a unei înlănţuiri de situaţii educaţionale prin 

parcurgerea cărora elevul dobândeşte cunoştinţe noi, priceperi, deprinderi si competenţe. 

Încurajarea elevilor să înveţe dincolo de a memora şi a utiliza niveluri mai profunde de gândire şi 

sprijinirea cadrelor didactice în aplicarea strategiilor de predare creativă sunt benefice atât cadrelor 

didactice,cât şi elevilor. 

Astfel de strategii sunt eficiente, deoarece stimulează creativitatea, scoțând din adâncuri ceea ce  

are original fiecare copil, ele bazându-se pe cooperarea dintre copii în timpul activității. Copiii trebuie să 

relaționeze unii cu alții, astfel încât responsabilitatea individuală să devină presupoziția majoră a 

succesului. 
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Crăciunul în Banat 

 
Prof. Înv. Primar Orszari Luminița 

Școala Gimnazială Nr. 1 Oțelu Roșu 

 

 

Sărbătoarea Nașterii lui Iisus este una specială și în Banat, așa cum este pentru toți creștinii 

din întreaga lume. Deși tradițiile și-au mai pierdut din esență, frumusețea datinilor bănățene fac 

din Banat un loc unic în România, unde românii, ungurii, sârbii, bulgarii, nemții și alte minorități 

celebrează Crăciunul în armonie. 

 În sate, înca se mai păstrează tradiții ale căror povești se pierd, uneori, în negura timpului 

și care au un farmec aparte. În cele ce urmează, afli despre câteva dintre cele mai cunoscute 

obiceiuri specifice Banatului. 

  Obiceiurile şi tradiţiile de iarnă în Banatul Montan încep odată cu intrarea în Postul 

Naşterii Domnului, numit şi Postul Crăciunului, 15 noiembrie şi se finalizează în săptămâna 

Sfântului Teodor, prima din Postul Paştelui. 

Punctele cheie ale obiceiurilor de iarnă sunt Începutul Postului Naşterii Domnului când 

gospodinele de la ţară spălau odinioară vasele cu nisip ca să nu mai rămână nicio urmă de grăsime 

şi să se poată pregăti, nu doar spiritual, ci şi prin postul alimentar de marea sărbătoare a Naşterii 

Domnului; Intrarea Maicii Domnului în biserică, sărbătoare numită popular în Banat 

şi Vegenia din 21 noiembrie; Ajunul Sărbătorii Sfâtului Ierah Nicolae în 5 

decembrie; Sărbătoarea Sfâtului Ierah Nicolae din 6 decembrie;  Ignatul când are loc sacrificarea 

porcului în gospodăriile oamenilor; Ajunul Crăciunului, 24 decembrie; Naşterea Domnului, 

Crăciunul, 25 decembrie; ajunul Anului Nou, 31 decembrie; Anul Nou, Sfântul Vasile cel Mare, 

Tăierea împrejur după Trup a Domnului în 1 ianuarie; Boboteaza (Botezul Domnului) din 6 

ianuarie, Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul în 7 ianuarie şi Sâmbăta Sfântului 

Teodor din prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti. 

Vegenia 

          Prima mare sărbătoare din Postul Naşterii Domnului este Intrarea Maicii Domnului în 

biserică din 21 noiembrie, numită conform tradiţiilor şi obiceiurilor Vegenia. La Vegenie, seara, 

fetele îşi află ursitul în funcţie de obiectul ascuns sub un blid (castron). Cum se lasă seara, ele se 

adună ca la şezătoare, în casa unei bătrâne ce a pregătit obiectele, pentru ca ele să-şi afle sortitul. 

Fiecare obiect pregătit este acoperit cu un blid. Fata care alege blidul sub care este ascunsă oglinda 
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înseamnă că va avea parte de un soţ frumos, cea care va alege blidul sub care e ascuns un piaptăn 

va avea norocul de un soţ dinţos, banii anunţă un soţ bogat, cartea, un intelectual etc. 

     Ajunul Sărbătorii Sfâtului Ierah Nicolae din 5 decembrie aduce bucurie copiilor ce aşteptă 

darurile Sfântului Nicolae. Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei este cunoscut ca 

salvatorul celor săraci, aflaţi în nevoi. Prin darul lui material, dar care a valorat foarte mult 

spiritual, a salvat viaţa a două tinere, pe care tatăl lor a hotărât să le vândă datorită lipsurilor 

materiale. 

        Ajunul Crăciunului aduce cu sine foarte multe obiceiuri şi tradiţii. 

      Focurile din ajunul Crăciunului 

În 23 decembrie, seara, piţărăii (copiii) ce au adunat din timp lemne, vreascuri, tulei 

(coceni) aprind focul. Focul va fi menţinut de piţărăi din seara zilei de 23 decembrie până în 

zorii Ajunului Naşterii Domnului, în 24 decembrie.  

Odată cu lăsarea întunericului, oamenii ies din case și aprind focurile în jurul cărora, 

potrivit tradițiilor din bătrâni, se adunau păstorii și s-ar fi aratat îngerii Domnului să-i anunțe pe 

cei trei păstori că s-a născut fiul lui Dumnezeu. Tot tradiția spune că focurile alungă spiritele rele 

din oraș. La Oțelu Roșu, obiceiul s-a păstrat iar focul a fost aprins la Gura Jgheabului.  

      Tinerii ascultă muzică populară și cântat colinde, iar odată cu venirea dimineții pleacă 

în „Pițărăi”, o altă tradiție pe Valea Bistrei și în Banatul Montan 

Umblatul cu pițărăi 

În Ajunul Crăciunului, dimineaţa, copiii ce au vegheat toată noaptea în jurul focului, 

pornesc din poartă în poartă ca să primească piţărăi (pâini micuţe). În timp ce aleargă de la o poartă 

(uşă) la alta  utilizează strigături specifice evenimentului: „Dă-mi şi mie un piţărău, / Cât de rău, / 

Să mă duc cu Dumnezeu.“  Primului piţărău i se dă de către gazdă şi câte o bucată de cârnaţ, 

cârnaţul simbolizând bogăţia casei „Ne daţi ori nu ne daţi, pâine cu cârnaţi.“, dar şi boabe de 

porumb etc, simboluri ale bogăţiei unei gospodări. 

    Tot în această zi se împodobeşte bradul cu dulciuri, sub brad se pune un colac, un cârnaţ şi o 

sticlă de răchie – daruri pentru Moş Crăciun, iar pentru calul acestuia se pun grăunţe şi fân.  

  Colindatul 

  De obicei, în prima zi de Crăciun se merge cu „Steaua”, pentru a le aminti bănățenilor de 

cei trei magi care au urmat un astru până la locul unde s-a născut pruncul Iisus. „Irozii” sau 

„Viflaimul” sunt scenete prin care copiii refac povestea nașterii lui Iisus.  Se spune că cei care 

primesc colindătorii vor fi binecuvântați și vor avea noroc tot anul ce vine. 

Bănățenii cred că dacă cel mai vârstnic membru al familiei aruncă în fața colindătorilor 

boabe de grâu și de porumb și apoi le amestecă cu sămânța pe care o vor planta, atunci vor avea o 
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recoltă foarte bună anul următor. Un alt obicei spune că sub fața de masă pe care se vor așeza 

bucatele de sărbători se pun fire de fân și semințe de porumb, grâu sau floarea-soarelui, pentru 

liniște și bogăție în casă. Aceste semințe se dau mai apoi la animale. 

         Etnicii romi din Măguri  un sat de lânga Lugoj,celebrează „Crăciunul țiganilor”. Chiar în 

ziua de Ignat își mânjesc obrajii cu sânge de porc, iar asta cred că îi ferește de boli în anul ce 

urmează.    Tradiția lor spune că în această zi trebuie să vadă sânge, așa că cei ce nu au porci de 

tăiat își înțeapă degetul cu un ac. Ritualul îi ține, conform datinilor, rumeni la față. Pe vremuri, 

femeile păstrau grăsimea de la porcii negri tăiați pentru a unge morții cu ea, să nu se transforme 

în strigoi. 

Pentru comunităţile de maghiari şi germani din Banat, sărbătorile religioase de iarnă încep 

cu Adventul sau „Venirea (Domnului)”, perioadă caracterizată printr-o aşteptare bucuroasă a lui 

Iisus. În prima duminică de Advent, pentru catolici începe postul Crăciunului, care durează patru 

săptămâni (în tradiţia ortodoxă, postul Crăciunului începe pe 15 noiembrie, perioada 

premergătoare marii sărbători fiind de şase săptămâni). 

Simbolul specific acestei sărbători este cununa de Advent, formată din crenguţe de brad 

împletite cu panglici şi decorată cu nuci şi conuri poleite, pe care se aşează patru lumânări, care 

se aprind pe rând, duminică de duminică, până în Noaptea de Ajun. Lumânările simbolizează 

lumina adusă pe pământ de Iisus Mântuitorul, fiind un simbol al speranţei. 

Pentru a îndulci aşteptarea Crăciunului, în comunităţile de germani se mai obişnuieşte să se 

facă un calendar de Advent – „Adventskalender”. Calendarul conţine câte o ferestruică pentru 

fiecare zi care a mai rămas până la Crăciun, în spatele căreia copiii vor găsi câte o jucărie, dulciuri 

sau imagini din istoria Naşterii. 

Tot în prima zi a Adventului, în unele sate din Banat, se rupe o crenguţă dintr-un pom 

fructifer – cireş, vişin, prun – şi se pune într-un vas cu apă, la căldură. Creanga, care va înflori 

până la Crăciun, e ţinută în casă până la Bobotează, când e sfinţită de preot, apoi e prinsă de un 

perete din grajd, pentru a proteja animalele din gospodărie. 

            Deosebit de frumoase sunt şi obiceiurile sârbilor legate de sărbătorile de iarnă. Aceştia 

sărbătoresc Ajunul Crăciunului după calendarul gregorian, pe 6 ianuarie. Una dintre tradiţii este 

aprinderea Badnjakului – un trunchi de stejar tânăr – în cuptorul casei sau, mai nou, în curtea 

bisericii. Acest lemn tânăr îl simbolizează pe Mântuitor şi intrarea lui în lume, iar arderea 

Badnjakului reprezintă căldura iubirii lui Hristos. Se spune că numărul mare al scânteilor 

provocate de arderea lemnului semnifică şi bogăţia din casa respectivă, pentru anul care vine. 
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Un alt obicei al sârbilor de Crăciun este ca gospodinele să aducă în casă paie, care semnifică 

ieslea Pruncului Iisus. Primul musafir de Crăciun trebuie să fie bărbat. Asupra acestuia se aruncă 

grâu, iar el trebuie să adune nucile pe care gazda le aruncă în cameră, prin paie. 

     Banatul abundă de tradiții, muzică tradițională și preparate gustoase, iar petrecerea 

Crăciunului în această zonă este o încântare pentru turiști. Doar petrecând un Crăciun în Banat 

poți să descoperi aceste tradiții minunate! 
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PANICA LAVINIA-ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12  

 

Importanța educației nonformale în învățământul preuniversitar 

 

Lucrarea de față își propune sa dea o definiție educației nonformale, să evidențieze legătura 

dintre educația outdoor și cea nonformală și să ofere câteva sfaturi practice  referitore la educația 

nonformală care pot fi aplicate în cadrul orelor de limbă și comunicare/limbi străine.   

Educația nonformală nu se traduce ca o activitate lipsită de un efect formativ, ci trebuie 

ințeleasă ca o realitate educațională mai puțin formalizată. Conceptul de educație nonformală este 

asociat conceptului de “învățare pe tot parcursul vieții” (lifelong learning). Evaluarea in cadrul 

educatiei nonformale este realizata de cel care invata ,iar abordarea  multi-disciplinara a procesului 

de învăţare,  ajută oamenii să înţeleagă şi să aprecieze mediului şi legătura lor cu acesta.  Pregăteşte 

elevii pentru un viitor durabil, analizează  problemele pe termen lung. 

Caracteristici: 

- metodele folosite sunt axate pe participarea activă 

- metoda este un mijloc prin care sunt indeplinite obiectivele unei activități - jocul este o 

metodă des folosită.  

- răspunde la intrebarea Cum? 

- importanți furnizori de educație nonformală sunt ONG-urile.  

      Dintre toate aceste forme, educația outdoor se pliază cel mai bine cu cea non-formală, 

întrucât ca si aceasta, educația outdoor se bazează foarte mult pe participarea activă,  maximizează 

procesul de învățare, minimalizând constrângerea specifică școlii, oferă o utilitate practică 

imediată cunoștințelor învățate, se desfășoara în contexte diferite având un cadru de învățare și  un 

conținut lejer, folosește metode care stimulează  implicarea și participarea, are o structură și o 

planificare flexibilă, procesul învățării este orientat spre participant, se bazeaza pe experienta 

participantilor. 

     Atât educația non-formală cât și educația outdoor pot fi integrate cu succes în educația 

formală cu scopul de a maximiza efectele procesului de învățare, tendința actuală este aceea de 

amplificare a celor două forme, mai ales pentru faptul că încorporate, ele conduc la un sistem 

educativ mult mai valoros din punct de vedere al calității, produc avantaje pe termen lung, permit 

acoperirea unei game largi de disciplină și cel mai important, actul educațional se axează în aceeași 
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măsură și celor care o implementează ( în speță profesorilor ) și celor care fac obiectul învățării ( 

în speță elevii ).  

 Educația formală are meritul de a fi organizată și structurată, încorporând o paletă întreagă 

de informații și cunoștințe de care are nevoie un individ în formarea sa educațională, educația 

informală vine în sprijinul educației formale și asigură procesul de învățare oricând și oriunde, pe 

tot parcursul vieții, educația non-formală vine cu acele elemente de natură să satisfacă nevoile 

unui individ de natura, psihica, social, emoțională prin diferite metode interactive, participative, 

iar educația outdoor “ scoate la aer ” cele 3 forme de educație, le rivigorează, le adaugă prospețime 

si își extinde acțiunea benefică în diferite domenii ( în speță dezvoltare durabilă, protecția 

mediului, dezvoltare personală și profesională ). 

Considerăm că profesorii, educatorii, directorii de şcoală, Ministerul Educației mai ales, 

ar trebui să considere educaţia outdoor ca parte semnificativă în sistemul de învăţământ, ca un 

întreg şir de oportunităţi de învăţare.  

În cele ce urmează vă vom oferi o serie de informații și exemple practice referitoare la 

învățarea limbii române/ limbilor străine folosind educația outdoor. Alegeți să tineți orele de clasă 

în aer liber, fie că aveti o poveste/nuvela/roman la limba română, sau lecţiile de limbi straine. Vă 

prezentăm mai jos câteva exemple: 

- punerea în scena a  unei povești, dupa ce in prealabil aceasta a fost citită în sala de clasă  

puteți solicita elevilor să schimbe firul epic al poveștii (  pentru a evita haosul și 

dezorganizarea, pregătiți elevii pentru activitate cu o zi înainte, sprijiniți elevii în acest 

proces, fără însă a interveni în deciziile lor pentru stabilirea unui nou fir epic - activitatea 

nu presupune o repetiție propriu-zisă, este indicat să lăsați elevii să fie spontani, ei se vor 

gandi în prealabil cum să schimbe firul epic, însă pentru exemplificare  ei vor fi încurajați 

să improvizeze 

- identificați anumite elemente naturale cu care elevii pot scrie: pe pământ, pe pietre sau 

frunze 

- începeți o poveste alegând un obiect din natură ( un copac, o floare, etc ) și încurajați elevii 

să continue povestea 

- creați împreună cu elevii un loc sau mai multe locuri de citit ( atunci cand aveți o lectură 

la clasă puteți merge în acel loc ) 

- încurajați elevii să compună poezii cu diverse obiecte din jur ( copaci, iarba, etc ).  

Exista o varietate de activități ce pot fi derulate pentru a preda într-un mod inedit această 

materie, astfel elevii își vor forma imagina creativitatea, vorbirea, exprimarea literară/artistică.  
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            În concluzie, integrarea educației nonformale în curricula școlară reprezintă în prezent un 

aspect important în asigurarea dezvoltării personale și profesionale a elevului, mai ales pentru că 

contextul actual este caracterizat de lipsa interesul și motivației spre învățare ale elevilor, 

accentuarea gradului de neimplicare în viața școlară, existența unor preocupări care afectează 

negativ comportamentul elevului, lipsa respectului pentru școală ca instituție, pentru profesor, 

familie. După cum am arătat anterior, educația nonformală improspătează mediul academic, oferă 

oportunități interactive de învățare care dacă sunt implementate corect ar putea duce la 

minimizarea aspectelor negative existente in actualul sistem educațional. 
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Prof. consilier școlar: POP ISABELLE – ALINA 

Centrul Județean de resurse și Asistență Educațională Hunedoara 

 

Pițărăii – obicei practicat în Țara Hațegului 

 

     Sărbătoarea Crăciunului este perioada obiceiurilor și a tradițiilor transmise din tată în 

fiu în comunitățile mici și mari ale acestei splendide regiuni a țării noastre. Ca în toate colțurile 

țării, și în Țara Hațegului, obiceiul colindului precum și mesele în familie sunt mult așteptate în 

perioada Crăciunului. Iar la sat obiceiurile s-au păstrat și mai bine. 

Ceea ce puțini oameni știu este faptul că lingviştii încă au dezbateri și nu s-au pus de 

comun acord cu privire la originea cuvântului "Crăciun". Unii spun că ar fi moştenit din latinescul 

"creationem",  care înseamnă "creaţie" sau "naştere", alte izvoare istorice sugerează că la originea 

sa se află un cuvânt mult mai vechi, tracic, de dinainte de romanizarea Daciei. Însă ceea ce este 

demn de menționat este faptul că sărbătoarea de Crăciun datează încă din secolul al IV-lea, când 

Biserica Creștină a stabilit această dată nu întâmplător, ci pentru a concura cu nașterea zeului 

Soare din tradițiile păgâne. Mulți istorici ai religiei sunt însă de părere că Nașterea Domnului ar fi 

avut loc spre sfârșitul iernii.  

 În România, Crăciunul se sărbătorește pe 25 decembrie după stilul nou, iar după ritul 

vechi pe 7 ianuarie. În această perioadă toți oamenii fac pregătiri intense pentru cea mai importantă 

dintre sărbătorile de iarnă. Nașterea Domnului Iisus Hristos este sărbătorită în zilele de 25, 26 și 

27 decembrie, iar seara de 24 decembrie este cunoscută și sub denumirea de Ajunul Crăciunului. 

Sărbătoarea Crăciunului înseamnă pentru cei mai mulţi timp petrecut cu familia, petreceri, 

cadouri, bucurie, însă există unele obiceiuri care variază în funcţie de ţară şi de istoria fiecărui 

popor. 

În Țara Hațegului, în dimineața zilei de Ajun a Crăciunului este sărbătorit obiceiul 

“pițărăilor”. Se spune că “piţărăii” este un obicei de pe vremea dacilor,  care semnifică sacrificiul 

adus divinităţii drept mulţumire pentru rodnicia holdelor şi a pomilor. În Țara Hațegului merg la 

“piţărăi” numai copiii, organizaţi în cete, îmbrăcaţi în haine populare, care poartă steaguri cu 

clopoţei, năframe multicolore, ciucuri şi coroniţe de flori pe care le agaţă de prăjini destul de lungi. 

Aceste cete de copii pornesc la colindat și primesc în schimb colaci făcuți din aluatul ce rămâne 

de la pâine sau de la cozonaci. Acești colaci se numesc “piţărăi”. 

Ca în toate zonele geografice ale României, și în Țara Hațegului în centru sărbătorilor 

de iarnă se află familia, cu accentul pus pe credința în Dumnezeu și speranța într-un an mai prosper 

și mai bun. 
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LICEUL TEORETIC ......................................./                       CASA DE COPII ....................... 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ................................      ....................................................                                                                                           

   

  Nr............../ ....................      Nr............../ .................... 

Director,                   Administrator,   

Prof. ...........................       ....................................  
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PARTENERIAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de proiect: 

Prof..............................      

Prof. ............................ 

Prof. ............................ 

Administrator: ................................... 
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PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

1. Argument/ justificare, context (analiză de nevoi): 

Studii recente au relevat faptul ca relațiile afective și stările emoționale conturează ceea ce 

denumim „inteligența emoțională”. Ea este aceea care ne ajută să ne facem plăcuți la locul de 

muncă sau în colectivul din care facem parte, să putem comunica eficient, să știm să ne apropiem 

de cei pe care-i simpatizăm sau pe cei pe care vrem să-i ajutăm. Inteligența emoțională este factorul 

de legătură, liantul între o persoană și mediul din care face aceasta parte. 

In acest context, unul dintre obiectivele școlii și familiei este educarea copiilor în sensul 

omeniei, generozității, receptivității la durerile și bucuriile celor din jur. 

Având în atenție și preocupare toate acestea, am conceput un proiect de implicare a elevilor 

în acțiuni social-umanitare: „Pentru tine: un cadou de Crăciun!”. 

Ne-am concentrat acțiunile și activitățile către copiii nevoiași, știind că au nevoie de 

afecțiune și atenție. 

 

INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

 

Titlul proiectului: „Pentru tine: un cadou de Crăciun!” 

Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului: voluntariat 

Domeniul în care se încadrează proiectul: social-caritabil  

 

2. Scopul proiectului: Educarea elevilor în scopul prevenirii excluziunii sociale sau a 

marginalizării copiilor din medii defavorizate (care la un moment dat se pot afla într-o situație de 

dificultate, singurătate, abandon, lipsă de sprijin psiho-social) prin asigurarea unor activități de 

socializare, recreere și petrecerea timpului liber. 

 

3. Obiectivele specifice ale proiectului: 

- educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, a unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de 

ceilalţi; 

- formarea deprinderii copiilor de a cunoaşte şi a respecta norme de  comportare în societate; 

- educarea abilităţii de a intra în relaţie cu cei din jur; 

- formarea unui comportament civic, onest față de oameni; 

- antrenarea în activități artistice și practice pentru beneficiile celor din jur; 
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4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul:  

- elevi din învăţământul gimnazial; 

- cadre didactice care coordonează elevii; 

- copii din familii defavorizate socio-economic și copii de la casa de copii 

- părinţii  şi comunitatea locală din care provin participanții 

 

5. Beneficiarii direcți și indirecți: 

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt elevii din Liceului Teoretic ......................./ Școala 

Gimnazială ....................................... și copii din familii defavorizate socio-economic și copii de 

la Casa de copii. 

Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt cadrele didactice, părinții elevilor, precum şi membrii 

comunităţilor locale din care provin elevii. 

 

6. Durata proiectului: decembrie 2019 

 

7. Descrierea activităţilor: 

Activitatea 1 

a. Titlul activităţii: „Pentru tine: un cadou de Crăciun!” 

b. Data/perioada de desfăşurare: 9 - 13 decembrie 2019 

c. Locul desfăşurării: Liceul Teoretic ......................../ Şcoala Gimnazială ......................... 

d. Participanţi: 2 cadre didactice, 28 elevi, 1 reprezentant al casei de copii. 

e. Descrierea pe scurt a activității: identificarea beneficiarilor și stabilirea programului 

organizatoric în vederea întocmirii proiectului și a realizării proiectului educațional. 

 

Activitatea 2 

a. Titlul activităţii: „Pentru tine: un cadou de Crăciun!” 

b. Data/perioada de desfăşurare: 19 decembrie 2019 

c. Locul desfăşurării: Liceul Teoretic ........................./ Şcoala Gimnazială ........................  

d. Participanţi: 2 cadre didactice, 28 de elevi, reprezentanții casei de copii. 

e. Descrierea pe scurt a activității: Întâlnire între elevi și copiii de la casa de copii pentru înmânarea 

darurilor şi prezentarea programului artistic. 

7.   Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului 

Proiectul urmăreşte implicarea activă a elevilor şi cadrelor didactice  în viața comunității.      

Reuşita proiectului poate determina interesul mai multor factori educaţionali de a se implica în   
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acesta, în următorii ani şcolari. 

 Indicatori cantitativi: 

      - numărul de elevi şi de cadre didactice implicate activ în proiect 

 Indicatori calitativi: 

      - creşterea calităţii lucrărilor rezultate atât ca şi conţinut, cât şi ca tehnică de realizare; 

      - realizarea unor momente artistice care să producă emoție în rândurile auditoriului. 

      - îmbunătăţirea cadrului de colaborare între cadrele didactice din școală și parteneri din alte 

instituții ale orașului; 

      - îmbunătăţirea abilităților de comunicare ale elevilor dezvoltarea capacității lor de a relaționa 

cu diferiți membri ai comunității. 

Indicatori de participare: 

-minimum 15 de elevi implicați în activitățile proiectului; 

-minimum 2 cadre didactice implicate în activitățile proiectului; 

 

8. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului: 

      - monitorizarea fiecărei etape a proiectului; 

      - analiza periodică a proiectului prin întrunirea echipei de lucru; 

      - respectarea termenelor pentru fiecare etapă prevăzută în proiect; 

      - plan de măsuri în cazul sesizării unor disfuncţionalităţi. 

 

9. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului  

Proiectul poate fi continuat şi în anii viitori prin atragerea cât mai multor participanţi şi prin  

deschiderea faţă de sugestiile cadrelor didactice colaboratoare. Se va încerca obţinerea mai multor 

sponsorizări pentru continuarea proiectului. 

 

10. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în 

timpul implementării proiectului 

Proiectul va fi promovat şi mediatizat prin intermediul cadrelor didactice, prin site-ul şcolii.  

 

11. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului 

CASA DE COPII ................................................................................................................... 

Adresa ...................................................................................................................................... 

Persoană de contact: .............................................................Tel:............................................. 
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DEVIZ ESTIMATIV  

 

Coordonatori (nume și semnătură): prof. ......................................... 

              prof. ......................................... 

                                                         prof. ......................................... 

              

      

Director unitate (nume și semnătură): 

Prof. .............................................. 

 

 

NR………/………                                                                                                                                                          NR…………/………… 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÂRDANI            INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN                                             PRIMARIA COMUNEI GÂRDANI 

Str.PRINCIPALA,nr.451                            MARAMUREȘ                                                                                        COMUNA GÂRDANI,MARAMUREȘ 

GÂRDANI,jud.MARAMUREȘ                                                                                                                                   JUD.MARAMUREȘ 

 

Director,                                                  Inspector școlar pentru activități extrașcolare,                                             Primar, 

Prof.TÎNC LOREDANA                           BOLCHIȘ ANTOANETA                                           TĂTĂRAN 

GHEORGHE 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Descrierea cheltuielilor* 

Fonduri 

proprii 

Finanţare 

solicitată 

Total 

sumă 

1 

Strângere de fonduri din donații pentru 

cumpărarea cadourilor 

 -  

 TOTAL RON  -  



 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

 
305 

 

 

PROIECT  DE  PARTENERIAT   EDUCAŢIONAL – CULTURAL ARTISTIC 

 

                      Festival Concurs de datini și obiceiuri de iarnă,,Sfântă-i sara de Crăciun”, Ediția I  

 

 

ARGUMENT 

 

 Copiii așteaptă cu nerăbdare Sfintele Sărbători ale Nașterii Domnului. Cea mai frumoasă si mai 

iubită de cei mici si mari, săraci sau bogați este sărbătoarea Crăciunului. Tradițiile si obiceiurile 

românesti reprezintă un adevărat tezaur care trebuie păstrat si transmis, iar noi avem privilegiul de a 

cultiva dragostea pentru această nepretuită comoară, astfel încât să-si dorească să o păstreze mereu 

vie. Activitatea consta in organizarea unui festival-concurs de datini și obiceiuri de iarnă. 

 

 

 

 

TIPUL DE PROIECT : proiect județean 

DOMENIUL : cultural-artistic 

APLICANTUL: Şcoala Gimnazială Gârdani 

INIŢIATOR  ŞI  COORDONATOR  DE  PROIECT  :  prof. Tînc Loredana Maria, prof. Pop Alina Maria 
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 prof.  Nastai Viorica, prof.  Mihalca Loredana 

PARTENERI IMPLICAŢI ÎN PROIECT:   

- Şcoala Gimnazială Gârdani 

- Primăria şi  Consiliul Local GÂRDANI  

-  Şcoala Gimnazială Sălsig 

-  Şcoala Gimnazială Băsești 

- Şcoala Gimnazială Asuaju de Sus  

- Şcoala Gimnazială Remetea Chioarului 

-Scoala Gimnazială Augustin Buzura Copalnic Mănăștur- Structura Preluca Noua 

- Biserica Ortodoxa Gârdani 

 

Scopul: de a păstra și transmite generațiilor viitoare frumusețea obiceiurilor tradiționale creștine ale 

poporului român. 

Obiective: 

Privind elevii 

• Promovarea obiceiurilor și datinilor de către elevii din școlile maramureșene; 

• Intelegerea semnificației sarbatorilor de iarna;  

• Identificarea şi promovarea colindului creștin autentic; 

• Achiziționarea valorilor educative și morale creștine; 
                 Privind cadrele didactice 

            -cultivarea capacităţii de cooperare prin activități extracurriculare; 

 - dezvoltarea capacităţii de relaţionare cu instituţiile implicate în proiect; 

            - crearea unui mediu educațional centrat pe valori morale și creștine 

 

               Privind membrii comunităţii locale 

- implicarea concretă în desfăşurarea acţiunilor propuse; 

- consolidarea parteneriatului şcoală – comunitate; 

 

GRUP ŢINTĂ: 

➢ Elevii  din învăţământul preuniversitar ( primar și gimnazial); 
➢ Cadre didactice din unităţile participante; 
➢ Membrii comunităţii; 
➢ Instituţii locale; 

DURATA: 

➢ Decembrie 2019 
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RESURSE UMANE: 

• Elevi, cadre didactice, parteneri implicaţi în proiect. 
RESURSE MATERIALE 

o Materiale necesare pentru organizarea festivalului (aparatura necesară) 
o Materiale necesare pentru informare, evaluare şi diseminare (aparat de fotografiat etc.) 

RESURSE   FINANCIARE 

- din  bugetul local al COMUNEI GÂRDANI 

 

DISEMINARE (SUGESTII): 

• Fotografii ale activităţilor desfăşurate; 

• Postare pe  site  – www.didactic.ro; 

• Postare pe site-ul școlii; 

• Realizarea unui  ppt cu activităţile desfăşurate . 
RISCURI ESTIMATE 

-dificultăţi în găsirea unor parteneri şi a unor sponsori  care să sprijine desfăşurarea  activităţilor propuse. 

IMPACT: 

         

       

• Creşterea interesului pentru activitățile din domeniul cultural-artistic; 

• O mai bună colaborare între şcoală şi comunitatea locală; 
 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

-promovarea imaginii școlii și a evenimentului; 

-conștientizarea importanței păstrării tradițiilor locale; 

VALORI  PROMOVATE: 

-spiritul de echipă 

-comunicare 

- portul popular 

 

ETAPELE PROIECTULUI: 

➢ FORMAREA ŞI ORGANIZAREA ECHIPEI :  - octombrie-2019 
    - Încheierea protocoalelor de colaborare 

    - Prezentarea în Consiliul Profesoral al şcolii 

     -Stabilirea calendarului activităţilor 

-Stabilirea responsabilităţilor                                   

http://www.didactic.ro/
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-Popularizarea proiectului  

➢ DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE – decembrie  2019 
➢ EVALUAREA PROIECTULUI – ianuarie 2020 

                           

 

 

Întocmit, 

Pop Alina 

Tînc Loredana 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE 
 

 

 1. Părţile contractante: 

A)  ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÂRDANI , loc. GÂRDANI, jud.MARAMUREȘ, 
reprezentată prin: director, prof. TÎNC LOREDANA MARIA, în calitate de Iniţiator, Coordonator şi 

Aplicant și prof. Pop Alina Maria, prof. Nastai Viorica, Mihalca Loredana în calitate de 

coordonatori  de proiect. 

 B) PRIMĂRIA  COMUNEI   GÂRDANI, loc. GÂRDANI, jud.MARAMUREȘ, 

reprezentată prin Primar, TĂTĂRAN GHEORGHE , în calitate de Partener. 

 2. Obiectul contractului: 

 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în 

vederea organizării şi desfăşurării de activităţilor extraşcolare în cadrul PROIECTULUI  DE  PARTENERIAT 

EDUCAŢIONAL – CULTURAL-ARTISTIC -   Festival Concurs de datini și obiceiuri de iarnă,,Sfântă-i sara 

de Crăciun”, Ediția I . 
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3. Grup ţintă: 

➢ Elevii  din învăţământul preuniversitar ( ciclul primar și gimnazial); 
➢ Cadre didactice din unităţile participante; 
➢ Membrii comunităţii; 
➢ Instituţii locale; 

 4. Obligaţiile părţilor: 

A) Aplicantul se obligă : 

 - să informeze şcolile despre proiectul educational ; 

- să pregătească elevii pentru activitate; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a activităţilor; 

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ  imaginea proiectului; 

- să respecte termenele de desfăşurare a activităţilor cuprinse în proiect. 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- Participarea  la activităţile iniţiate de şcoală pentru sprijinirea elevilor şi a cadrelor didactice 

îndrumătoare; 

- Sprijinirea financiară a unităţii școlare în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a acţiunilor, 

aproximativ 2000 lei. 

 5. Durata acordului: 

 Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada noiembrie-

decembrie 2019. 

  

 

 

 Aplicant,         Partener, 

Şcoala Gimnazială Gârdani      Primăria Comunei Gârdani 

Director,        Primar,  

Prof. TÎNC LOREDANA                                                                   Tătăran Gheorghe 
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Școala Gimnazială Gârdani 
Comuna Gârdani 
Județul Maramureș 

C.U.I. 28612360 

tel: 0262-267134                                                             

fax:0262-267134                                  

E-mail:scoala_gardani@yahoo.com                                                              
                                                                                                                              

                                                                                                                                                   

REGULAMENTUL FESTIVALULUI – CONCURS 

DE DATINI ȘI OBICEIURI DE IARNĂ 
 ,,Sfântă-i sara de Crăciun” 

Ediția I 
 

 Prezentul regulament face parte integrantă a festivalului – concurs și de 
respectarea lui depinde buna desfășurare a acestuia. Așadar,fiecare participant va lua la 
cunoștință regulile acestuia și le va respecta întocmai. 
 Încălcarea prezentului regulament poate duce la descalificarea grupului. 
 Festivalul – concurs cuprinde o singură secțiune: interpretare vocală – grupuri 
vocale. 

1. La festivalul – concurs de datini și obiceiuri de iarnă ,,Sfântă-i sara de Crăciun” pot 
participa grupuri de elevi din clasele gimnaziale. 

2. Înscrierea elevilor la concurs se va face de către cadrele didactice coordonatoare 

până la data de 03 decembrie 2019 la adresa de e-mail pop_alina80@yahoo.com sau 

la numărul de telefon 0740821717. 

3. Fiecare școală / structură poate fi reprezentată de un singur grup vocal format din 3 

– 15 membri coordonați de 1 - 2 cadre didactice. 

4. Membrii grupului vocal vor purta costum popular din zona de proveniență. 

5. Grupul vocal va interpreta o singură colindă cu/fără acompaniament orchestral. 

6. Toți participanții primesc diplome de participare. 

7. Premierea se va face în ziua concursului. 

Se vor acorda: un premiu I, un premiu II, un premiu III, două mențiuni și un premiu 

special al juriului. 

8. Juriul va fi format din specialiști, profesori de specialitate, parteneri ai proiectului (nu 

se admit contestații). 

9. Se vor avea în vedere, drept criterii de evaluare:  

- calitatea interpretării; 

- originalitatea; 

- costumația; 

- prezența scenică; 

- dicție. 

10.  Acest festival – concurs se desfășoară prin participarea directă a elevilor. 

11.  Pentru participare la concurs nu se percepe taxă de înscriere. 

12.  Desfășurarea festivalului – concurs va fi în data de 15 decembrie 2019, ora 12,00. 

13.  Deschiderea festivalului – concurs și desfășurarea acestuia va avea loc la   

Căminul Cultural din localitatea Gârdani, județul Maramureș.    

 

mailto:pop_alina80@yahoo.com
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14.  În timpul derulării festivalului – concurs nu se admit vociferări, aclamații, urale sau  

 manifestări care pot perturba buna desfășurare a acestuia. Fiecare coordonator   

 va supraveghea propriul grup. 

15.  Se interzice consumul de băuturi alcoolice, energizante etc. de către elevi /  

 coordonatori pe perioada de desfășurare a festivalului – concurs. 

16.  Vom manifesta toleranță pentru toți participanții pe care îi vom încuraja cu 

aplauze 

17.  Precizări finale: 
 Îndrumătorii / coordonatorii grupurilor vocale au obligația să respecte tema 

festivalului – concurs, numărul de piese, vârsta de participare a copiilor. 
        Organizatorii festivalului concurs se obligă să asigure: 

- locul de desfășurare; 
- mediatizarea evenimentului; 
- aparatura necesară desfășurării festivalului – concurs; 
- atragerea de parteneri și sponsori; 
- elaborarea programului de desfășurare; 
- conceperea și completarea diplomelor; 
- anunțarea eventualelor modificări din program. 
 
Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toți participanții. 
 
 
 
 
 Director,                                                Coordonatori proiect, 
Prof. Tînc Loredana Maria                      Prof. Pop Alina Maria 
                                                                Prof. Tînc Loredana Maria 
                                                                Prof.  Nastai Viorica  
                                                                Prof.  Mihalca Loredana  
 
                                     
 
 

 
 

PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE 
 

 
➢ Orele 1130 - 1200 

- Primirea invitaților; 
 

➢ Orele 1200 – 1330 
- Deschiderea festivalului – concurs 
- Desfășurarea festivalului - concurs ,,Sfântă-i sara de Crăciun”  

 

➢ Orele 1330 – 1430 

- Jurizarea; 
- Program de Crăciun susținut de elevii claselor primare de la Școala 

Gimnazială Gârdani; 
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➢ Orele 1430 – 1500 

- Premierea participanților; 
 
➢ Orele 1500 - 1530 

- Încheierea festivalului – concurs, poze de grup, plecarea participanților. 
 
 
Persoane de contact: 
 

1.  Prof. Pop Alina   
 
Tel: 0740821717;         e-mail: pop_alina80@yahoo.com 
 

2.  Prof. Tînc Loredana 
 
Tel:0741153602.         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pop_alina80@yahoo.com
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FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

La festivalul – concurs de datini și obiceiuri de iarnă  

, ,,Sfântă-i sara de Crăciun” 

Ediția I 

                                                          15 decembrie 2019 

Unitatea de învățământ ...................................................................................................... 

Localitatea ........................................................................ , județul .............................. .... 

Telefon ........................................... , e-mail ..................................................................... 

Persoană de contact .........................................................................................................  

Funcția .............................. , telefon ..............................., e-mail ..................................... 

 Vom participa la festivalul – concurs de datini și obiceiuri de iarnă ,,Sfântă-i sara 

de Crăciun”, Ediția I, care se desfășoară în data de 15 decembrie 2019 cu un grup vocal 

format dintr-un număr de ........... elevi. 

Cadre didactice coordonatoare: 

1. .......................................................................................................................  

Tel. ........................................ , e-mail ........................................................... 

2. .......................................................................................................................  

Tel. ........................................ , e-mail ........................................................... 

Formularul va fi trimis până la data de 03 decembrie 2019 la următoarea adresă 

de e-mail: pop_alina80@yahoo.com. 

 

Datele solicitate vor fi necesare pentru înscrierea unității școlare / structurilor 

în programul festivalului – concurs din data de 15 decembrie 2019.  
 

 

 Director,                                                Coordonatori  proiect, 

Prof. Tînc Loredana Maria                      Prof. Pop Alina Maria 

                                                                Prof. Tînc Loredana Maria 

                                                                Prof.  Nastai Viorica  

        Prof.  Mihalca Loredana 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE CRĂCIUN ÎN BANAT 

                                              Prof.înv.primar Popescu Alina Georgeta 

                                                                          Şcoala Gimnazială Nr.1 Oţelu Roşu 

 

           La români sărbătorile de iarnă, în special Crăciunul, sunt sărbători de suflet. Amintirea copilăriei 

ce ne revine puternic în suflet şi în minte, zăpezile bogate şi prevestitoare de rod îmbelşugat, colindele 

şi clinchetele de clopoţei, mirosul proaspăt de brad dar şi de cozonaci, nerăbdarea aşteptării darurilor 

sub pomul de iarnă toate crează în sânul familiei o atmosferă de linişte și iubire. Decembrie este luna  

sărbătorilor de iarnă (Sfântul Nicolae, Crăciunul, Anul Nou) şi poate unul dintre cele mai aşteptate 

momente ale anului mai ales pentru cei mici care ard de nerăbdare să vadă ce primesc de la Moș Nicolae 

în ghetuţele pregătite de cu seară. 

           Cea mai importantă sărbătoare este Crăciunul,  sărbătoarea  Naşterii Domnului Iisus Hristos.          

Oamenii au creat tradiţii și obiceiuri conform culturii lor specifice. Fiecare trăieşte din plin sărbătorile, 

însă nu toată lumea cunoaşte adevăratele istorii şi semnificaţii ale datinilor de iarnă . 

          Pentu a aprecia mai mult tradiţiile, vă oferim o mică istorisire a obiceiurilor din zona Banatului. 

Banatul îşi dovedeşte mai mult ca oricând multiculturalitatea în preajma sărbătorilor. Acum, odată cu 

celebrarea Naşterii Domnului,  specific pentru obiceiurile bănăţene este faptul că reprezentanţii tuturor 

etniilor merg la colindat împreună.  

           Copiii nemţilor, sârbilor, bulgarilor, slovacilor și maghiarilor, împreună cu cei ai românilor, din mai 

multe localităţi din vestul țării pun la cale una dintre cele mai străvechi tradiţii: teatrul popular religios 

"Irozii", în care se povesteşte cum a venit pe lume Mântuitorul. 

 În unele sate bănăţene există şi obiceiuri specifice pentru a marca anul care moare şi cel care 

renaşte, ce încep chiar de dinainte de Crăciun.  

            Bănăţenii de etnie sârbă sărbătoresc de două ori Crăciunul : o dată cu prietenii români, în aceste 

zile de decembrie, şi a doua oară cu familia, în 5 ianuarie, după ritul vechi al calendarului ortodox. La 

fiecare început de an "românesc", sârbii ard trunchiuri de stejar, ca simbol al trăiniciei.  

În comunitatea maghiară, în Ajunul Crăciunului, copiii mici sunt duşi la plimbare de bunici sau 

fraţii mai mari, în timp ce părinţii fac bradul. Când se întorc, părinţii sună un clopoţel şi spun "Uite, a venit 

îngeraşul cu bradul". 

 Apoi, se pregătesc să meargă la Liturghia care are loc la miezul nopţii. După ce vin de la biserică 

mănâncă peşte sau friptură de curcan  şi cozonac. În ziua de Crăciun mănâncă supă şi preparate din 
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curcan, purcel gătit în cuptor şi peşte, beau vin roşu, iar ca specific dulce este prăjitura din aluat 

nedospit «  baigly » cu nucă sau mac.   

             Tradiţiile sunt asemănătoare şi la etnicii germani, care pun, însă, preparate din gâscă pe masa de 

Crăciun. Datina împodobirii bradului de Crăciun pare a fi de obârşie germană, aşa cum este şi cântecul "O, 

brad frumos!". 

 În Banat, după ce copiii sau alţi membrii ai familiei vin de la colindat, se respectă un frumos ritual: 

gospodina casei pune pe masă o pâine mare şi albă, împodobită cu tot felul de modele din acelaşi aluat: 

frunze, inimioare, brăduţi etc., gospodarul toarnă vin roşu în pahare. Aşa începe masa sărbătorească din 

Ajun: cu pâine (trupul Domnului) şi cu puţin vin (sângele Domnului). Apoi cineva, ( de obicei bunicii) , spun 

o rugăciune. După acest moment, toţi rămân în jurul mesei,  şi desfac tolba cu legende şi poveşti.  

          Tot în vestul ţării există obiceiul ca sub faţa de masă pe care se vor aşeza bucatele sărbătoreşti să se 

pună fire de fân şi seminţe (grâu, porumb, floarea-soarelui etc.), care se dau apoi la vite, ca să aibă casa 

linişte şi bogăţie. 

          Această sărbătoare are tradiţiile specifice ei: brazi, colindători, cadouri, bucurie, mâncăruri 

tradiţionale româneşti. Bucătăresele se întrec pe ele în a găti care mai de care mai gustos, mai 

spectaculos. După Postul Crăciunului, perioada de înfrânare atât trupească cât şi spirituală, dezlegarea la 

mâncare de dulce aduce după sine numeroase obiceiuri de preparate din carne de porc și dulciuri de 

sărbătoare.  

Crăciunul este o sărbătoare de familie, prilej în care se adună toată familia la masă aşa că bucatele 

trebuie să fie pe alese. Sub nicio formă nu trebuie să lipsească de pe masă sarmalele (în foi de viţă sau de 

varză), toba, cârnaţii, piftia şi cozonacul. Cu trecerea anilor, pe lângă aceste bunătăţi gospodinele noastre 

au început să mai adauge pe masă şi salata de boeuf, care se pare a devenit şi ea o reţetă culinară 

tradiţională. 

La sate sunt p[strate mai bine tradiţiile si obiceiurile specifice acestei sărbători. Repertoriul 

tradiţional al obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti cuprinde pe lângă colindele propriu-zise - cântece de 

stea, vicleimul, pluguşorul, sorcova, teatrul popular,  şi o seamă de datini, practici, superstiţii, ziceri, 

sfaturi cu originea în credinţe şi mituri străvechi sau creştine.  

Dintre acestea, care exprimă înţelepciunea populară, realul sau fantasticul, esenţe ale bogăţiei 

noastre spirituale, redau câteva specifice zonei noastre.  

Pe 20 decembrie în calendarul ortodox se sărbătorește Ignatul. În această zi datina rănduiește 

să fie tăiat porcul de Crăciun, pentru că țăranii cred că un porc neînjunghiat în această zi nu se mai 
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îngrașă pentru că își visează cuțitul. Nerespectarea acestui obicei poate provoca, după unii, incidente 

neplăcute. În mod evident, și acest obicei păstrează elemente de ritual păgân.  

 În Ajunul Crăciunului, cei ce cresc albine, nu dau nimic din casă, ca albinelor să le meargă 

bine, şi să nu părăsească stupul pe vremea roitului. 

           În seara de  24 decembrie, până după miezul nopţii , cete de copii merg din casă în casă 

cu colinda: Moş-Ajunul, Bună-dimineaţa la Moş-Ajun. În unele sate din Banat, copiii care merg 

cu colindatul se numesc piţărăi.  După credinţa populară, ei sunt purtători de noroc şi fericire. 

  Prin unele părţi, corurile bisericeşti, umblă cu icoana în  Ajunul Crăciunului - o icoană 

pe care este zugrăvită naşterea lui Iisus Hristos în mijlocul staulului, colindând din casă- n casă.              

           În următoarele zile ale acestei sărbători, copiii umblă cu Steaua, cântând colinde de stea 

prin care vestesc naşterea lui Iisus Hristos. 

        "Vicliemul" sau "Irozii" este datina prin care tinerii reprezintă la Crăciun naşterea lui lisus 

Hristos, şiretenia lui Irod, care a poruncit uciderea pruncilor, de a afla Pruncul şi adesea 

înfruntarea necredinţei, personificate printr-un copil sau printr-un cioban.  

 Împodobirea Pomului de Crăciun, această datină se întâlneşte în casele nemţilor din 

oraşele româneşti şi apoi se răspândeşte pe cuprinsul ţării.  

 Despre Moş Ajun se spune că a fost baciul aflat în slujba lui Moş Crăciun, stăpânul 

staulului unde Maica Domnului l-a născut pe lisus Hristos. 

 Colinda a dobândit o destinaţie precisă ca formă de magie benefică, ea marcând rodnicia 

câmpurilor, sporul animalelor domestice, creşterea copiilor, împlinirea prin căsătorie a tinerilor, 

pacea si tihna bătrânilor, influenţarea, în sens pozitiv, a vieţii oamenilor şi a naturii. 

La miezul nopţii, de Anul Nou, fetele iau de pe masă colacul ornamentat care se ţine pe 

masă de sărbători, îl ţin pe vârful capului, se aşează pe tăietor şi aşteaptă să audă un sunet dintr-

o direcţie oarecare şi din ce parte vine sunetul, în acea parte îşi va găsi ursitul. 

Sfintele Sărbători de Crăciun sunte cele mai frumoase sărbători pe care lumea le aşteaptă 

cu mult drag şi cu speranţe în suflet. 

  

BIBLIOGRAFIE 
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Bucureşti 
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LECȚIA DEMONSTRATIVĂ, ROLUL VIZITELOR AGENȚILOR ECONOMICI ÎN 

DEZVOLTAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL AL ELEVILOR 

 

Autor : prof. Popi Adrian, Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia 

 

 

Activitatea și rezultatele elevilor capătă valoare 

dincolo de porțile școlii, iar raportarea învățării la 

problemele vieții reale urmărește semnificația învățării 

care presupune înțelegerea esenței, a miezului 

problemei printr-un proces reflexiv și aplicativ. 

Având în titlul simpozionului cuvântul 

”interdisciplinaritate”- care se referă la transferul 

metodelor dintr-o disciplină în alta astfel depășește 

compartimentarea disciplinelor, finalitatea sa rămâne la 

nivelul cercetării disciplinare. 

”Ce pot face cu ceea ce am învățat la școală?” este o întrebare 

pe care și-o pun mulți elevi și nu trebuie să uităm că educația trebuie să răspundă cerințelor actuale 

în care trebuie să pregătim generații adecvate vremurilor viitoare. 

- A învăța să știi, îmbinând cunoștințele generale suficient de cuprinzătoare cu 

posibilitatea de a aprofunda un număr restrâns de discipline, înseamnă a învăța cum să acumulezi 

cunoștințe pentru a profita de oportunitățile pe care educația ți le pune la dispoziție pe parcursul 

întregii vieți. 

- A învăța să faci, nu doar a dobândi o anumită calificare profesională ci într-un sens mai 

larg, competent de a face față unei multitudini de situații și de a fii capabil de a lucra în echipă. A 

învăța să faci înseamnă și adaptarea la diferitele contexte sociale cu care se confruntă tinerii și la 

experiența pe care o acumulează fie ca rezultat al unui context local sau național, fie într-o 

instituție de învățământ, prin cursuri alternând studiul cu munca. 

- A învăța să fii, pentru a-ți dezvolta personalitatea și a fii capabil să acționezi cu o 

autonomie crescândă, judecând prin prisma propriilor concepții și asumându-ți răspunderea. În 

acest sens, educația nu trebuie să neglijeze nici o latură a potențialului uman: memoria, rațiunea, 

simțul estetic, calitățile fizice și capacitatea de a comunica. 

Toate acestea fac parte dintr-un studiu care prefigurează și analizează liniile de dezvoltare 

ale educației din perspectiva integrată. 
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EXCURSIA – lecție interdisciplinară, fără manual. 

Excursia - reprezintă o opțiune pentru 

activitățile extrașcolare, deoarece oferă elevilor 

posibilitatea de a se manifesta liber, de a socializa 

în diferite contexte decât în mediul școlar, de a-și 

îmbogății experiența de viață. Prin aceasta li se 

dezvoltă elevilor dragostea față de țară, natură, față 

de semeni, pot vedea diferite procese de producție 

și de fabricație. 

Instruirea se face în afara mediului școlar, 

iar observațiile, discuțiile, dezbaterile sunt mai 

profunde și mai detașate, achizițiile învățării se fac 

mai rapid și sunt mai persistente. Impresiile în urma acestei activități vor motiva elevii să fie mai 

atenți la lumea înconjurătoare, să se implice mai mult în viața socială, valorificând potențialul 

creativ al elevilor prin proiecte interdisciplinare. Pentru reușita unei excursii trebuie avute în 

vedere:  

 stabilirea datei; 

 stabilirea traseului; 

 stabilirea activităților; 

 finalitatea excursiei (proiect, diferite scheme de fabricație, album cu poze); 

La disciplina ” Educație tehnologică” - fiind o disciplină modulară cuprinde diferite 

domenii de activitate astfel că într-o lecție excursie poți urmării începând de la: forme de relief, 

tipuri de așezări (rurale, urbane), tipuri de clădiri din diferite zone, căi și mijloace de comunicații 

și transport, amenajări interioare și exterioare și diferite procese tehnologice, apoi elevii pot 

contribui la elaborarea unui proiect folosind cunoștințele și tehnicile dobândite pe parcursul 

excursiei.  

 

GÂNDIREA LATERALĂ - în dezvoltarea creativității 

Principiul esențial al gândirii laterale este acela că orice mod de a privi o situație este una din 

multele posibilități de a vedea aceeași situație. Dezvoltat în 1967 de Eduard de Bonno conceptul 

descrie un proces sistematic de gândire inovator, ce elimină tiparele limitative ale gândirii logice. 

Punând în valoare creativitatea gândirea laterală oferă o nouă perspectivă asupra modului 

în care funcționează mintea, crescând simțitor capacitatea de dezvoltare de noi idei și identificare 

de noi soluții. Gândirea laterală nu înlocuiește gândirea verticală (logica) ci o completează. Pași 



 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

 
319 

 

de urmat în gândirea laterală: formularea subiectului, generarea ideilor, discuții pe baza ideilor, 

evaluarea în vederea implementării. 

Gândirea laterală intervine când o anumită perspectiva pare să nu ne ducă spre nici un 

rezultat. Dacă gândim lateral nu ne impunem punctul de vedere ca fiind singurul corect, nu ne 

certăm cine are dreptate și cine nu, nu punem etichete, nu schimbăm vorbe care pot supăra. 

Învățăm să considerăm orice variantă posibilă și interesant este modul în care vede 

altcineva aceeași situație. Devenim deschiși comunicativi, interesați de alte idei, diferite de cele 

pe care le-am găsit noi, învățăm alături de elevi să lucrăm în echipă, să eliminăm stresul și să 

obținem mai multe variante bune pentru rezolvarea unei singure probleme. 

Elevii se bazează pe intuiție, pe curajul de a spune ce gândesc, fără teama că vor greși. 

Gândirea laterală este abilitatea de a gândi creativ, renunțare la limite, la modul de a gândi 

tradițional și eliminarea prejudecăților. Are legătură cu intuiția, creativitatea și dispoziția este un 

alt mod de a gândi și de a ne folosi mintea. 

Tehnici de gândire laterală (două exemple) 

1. Tehnica abordării inverse: 

 se observă imagini; 

 se discută motive; 

 vor fi stabilite reguli; 

2. Tehnica schimbării perspectivei - schimbarea 

bruscă a perspectivei poate stârni nebănuite idei de 

energii creative. 

 imaginează-ți cum va arăta și explica; 

 desenează cum crezi că ar putea  arăta; 

 apreciază ce este bine și ce nu este bine; 

Gândirea laterală semnifică un mod de a gândi care urmărește schimbări în percepții, 

concept, idei astfel: privești lucrurile din mai multe perspective, ai abilitatea de a gândi decât critic 

și analitic, descoperi idei noi, creezi noi produse. 

La disciplinele tehnice gândirea laterală dă posibilitate elevilor de a da răspunsuri 

originale, poate fi stârnit interesul elevilor, vin cu idei creative în funcție de tema dată, metode și 

mijloace de lucru, tipuri de materiale utilizate. Am pus în practică acest tip de gândire și am realizat 

împreună cu elevii lucruri extraordinare în timpul orelor de instruire practică.  

Trebuie să-i oferim elevului încredere în propria forță de manifestare, stimulându-i orice 

inițiative, căci atunci el se va simți valorizat, capabil. Numai prin cunoaștere, implicare 

responsabilitate, autodepășire, munca noastră educațional devine o adevărată operă de artă. 
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Tradiții și obiceiuri de Crăciun în județul Iași 

Prof. Puiu Gabriela Petronela,Școala Gimnazială Rediu,județul Iași 

 

În fiecare an, Crăciunul vine cu o mireasmă specifică, înfiripată în biserici, pe ulițele 

satului, pe străzile orașelor, în supermarketuri, în prăvălii, în casele noastre, dar și în sufletele celor 

ce Îl așteaptă cu dragoste și dor pe Sfântul Copil dumnezeiesc. 

Toate sărbătorile și praznicele creștine ne vorbesc despre unele evenimente sau fapte din 

viața Mântuitorului sau despre viața celor drepți. Praznicul Nașterii Domnului are o importantă 

deosebită, fiind sărbătoarea familiei, a părinților, a bunicilor și în special a copiilor. 

În județul Iași, Crăciunul este sărbătoarea care se păstrează, poate, mai mult decât în alte 

părți, fără mari abateri de la tradiție. În preajma Crăciunului, se recuperează sau se restituie 

lucrurile împrumutate prin sat, deoarece se consideră că nu este bine să ai lucruri împrumutate pe 

durata sărbătorilor de iarnă. 

În ziua de Ajun, femeile obișnuiesc să ascundă fusele de la furca de tors sau să introducă 

o piatră în cuptor, crezând că îndepărtează, în acest fel, șerpii din preajma gospodăriei. În 

dimineața aceleiași zile se obișnuia, până de curând, ca femeia să iasă afară, cu mâinile pline de 

aluat, să meargă în livadă și să atingă fiecare pom zicând: "cum sunt mâinile mele pline cu aluat, 

așa să fie pomii încărcați cu rod la anul". 

Pe lângă bucuriile duhovnicești, românul nostru evlavios a știut să adauge praznicului 

bucate specifice, pentru că agapa cu cei dragi ai familiei să fie una specială, reflectând bogăția 

darurilor lui Dumnezeu făcute omului. Între aceste bucate deosebite, la loc de frunte stă o prăjitură 

tradițională, numită pelincuțele Domnului sau turtă cu julfă, pe care, din păcate, o prepară tot mai 

puține gospodine în zilele noastre. 

Ar fi interesant să aruncăm o privire în rânduiala Bisericii referitoare la modul de postire 

în ajun de Crăciun, ca să înțelegem necesitatea practică a acestei minunății culinare. Potrivit 

tipicului, în ajun de Crăciun nu se consumă fierturi cu untdelemn, ci doar fructe și legume uscate 

ori fierte. În aceste condiții, vă închipuiți că le venea foarte greu româncelor să se arate la fel de 

ospitaliere cu musafirii ori colindătorii, vestitori ai Nașterii Domnului.  

De aceea, cred, au inventat o prăjitură ce nu folosește nici un gram de untdelemn ori 

margarină. I-au pus numele Pelincuțele Domnului din pricina asemănării cu nişte scutece a acelor 

turte, preparate doar din făină și apă, întinse cu făcălețul foarte mult până devin subțiri ca o pânză 

albă, foarte fină, peste care se pune o cremă obținută din semințe de cânepă. 

https://www.crestinortodox.ro/sarbatorile/70786-sarbatori-sau-praznice-imparatesti-cu-data-fixa
https://www.crestinortodox.ro/biserica-in-lume/67488-biserica-nasterii-domnului
https://www.crestinortodox.ro/craciun/68390-sarbatorile-de-iarna-la-romani
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Crăciunul este un minunat prilej pentru înfrumusețarea interioarelor țărănești, gospodinele 

punând, acum, sub streșini diverse plante aromate (ochișele, mintă creată, busuioc, măghiran), 

plante ce rămân expuse acolo o perioada îndelungată din anul viitor. 

Datinile de Crăciun sunt pregătite cu mult înainte, odată cu Postul Crăciunului (15 

noiembrie), când încep să se constituie cetele de colindători și se învață colindele ce vor fi rostite 

în timpul marii sărbători. 

În județul Iași , colindatul este nu numai o datină ci, prin modul de organizare, a devenit o 

adevărată instituție, cu legi și reguli specifice. Copiii și tinerii se întrunesc, din timp, în grupuri de 

câte 6 persoane, pentru alcătuirea viitoarelor cete, selecția făcându-se în funcție de categoria 

socială, afinitățile personale, calitățile morale sau gradele de rudenie. Tot din timp se alege și 

conducătorul cetei - numit vătaf, calfă sau turc - ce trebuie să fie un bun organizator, să aibă 

autoritate asupra tinerilor, să aibă o conduită morală ireproșabilă și să fie un bun dansator. 

Repetițiile pentru însușirea colindelor se fac fie la casele tinerilor din ceată, fie la biserică, 

fie în cadrul sezatorilor, singurele manifestări socio-comunitare permise în Postul Crăciunului, fie, 

mai nou, la căminul cultural. 

Poate cel mai important moment în derularea sărbătorii Crăciunului este seara de ajun, 

atunci când se pregătește o masă specială, numită "masă de ajun", și încep colindele. 

Pregătirea mesei de ajun începea în primele ore ale dimineții, când gospodinele coceau 

colacii "rotunzi că Soarele și Luna " și un colac special, numit "Creciun", frumos împodobit, 

împletit în formă cifrei opt, colac ce se păstra până primăvară, pentru a fi folosit în practicile 

începutului de an agrar. 

Tot acum erau preparate douăsprezece feluri de mâncare de post (grâu pisat și fiert, prune 

afumate fierte, bob fiert, sarmale cu crupe, ciuperci tocate cu usturoi, borș de bureți, fasole fiartă 

și "sleită" etc), precum și mâncăruri din pește. Bucățele erau așezate pe masă din "casa cea mare", 

după ce pe aceasta se așternea cea mai frumoasă față de masă. Uneori, sub fața de masă se punea 

fân, peste masă se petrecea un fir de strămătură roșie, legat sub formă de cruce, iar pe colțurile 

mesei se așezau maciulii de usturoi. în mijlocul mesei se așeza un colac rotund iar în jurul sau se 

ordonau douăsprezece farfurii în care se aflau cele douăsprezece feluri de mâncare.  

Seara, după trecerea preotului cu icoana, întreaga familie se primenea și se așeza la această 

masă.Cina avea un caracter ritual, înainte de a se așeza la masă, toți membrii familiei 

ingenuncheau pentru rugăciune, după care capul familiei invocă spiritele morților, ce erau invitate 

să participe la ospăț, și hrănea simbolic vitele din gospodărie, chemându-le pe nume și aruncând 

peste cap câte puțin din cele douăsprezece feluri de mâncare.  

https://www.crestinortodox.ro/craciun/68386-postul-craciunului
https://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68699-despre-cele-doua-feluri-ale-rugaciunii
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Există interdicția de a se consuma în întregime cele douăsprezece feluri de mâncare, 

resturile fiind păstrate pe masă până la Bobotează, când erau puse în hrana animalelor sau erau 

așezate într-o farfurie în fereastră, alături de un pahar cu apă, pentru îndestularea spiritelor 

morților.Obiceiul mesei de Ajun, ce are înțelesuri profunde și definitorii pentru lumea rurală 

tradițională, formată din plugari  

și păstori, se mai păstrează, izolat, în comunele apropiate de Bucovina , zonă numită Mica 

Bucovină. 

Colindatul, însă, moment culminant al Crăciunului, s-a păstrat cu multă acuratețe în 

majoritatea comunităților . Datina este deschisă de către copii, care, în jurul prânzului, în grupuri 

mici, încep colindul, trecând, pe rând, pe la toate casele. În trecut, micii colindători, înainte de a 

pleca să vestească Nașterea lui Iisus, se strângeau în cete pentru a-și cere iertare unii de la alții. 

Odată cu lăsarea întunericului, satele sunt animate de colindele cetelor de flăcăi care străbat 

ulițele, de la un capăt la altul al satului, pe întreg parcursul nopții. Tinerii se îmbracă și astăzi în 

costume de iarnă tradiționale, cu sumane sau cojoace, și au căciulile împodobite cu mîrț și 

mușcate. Șeful cetei are căciulă împodobită cu panglici multicolore, că semn distinctiv. Până către 

mijlocul secolului al XX-lea, acompaniamentul colindătorilor se realiza doar cu fluierul și ciurul 

(o tobă confecționată special pentru acest eveniment), pentru ca mai târziu să se generalizeze 

acompaniamentul cu fanfara sau cu instrumente muzicale moderne. 

După începerea colindelor de noapte, oamenii consideră sărbătorile începute. Colindătorii 

pornesc de obicei de la casă șefului de ceată, trec pe la primărie și pe la preot, după care colindă 

întregul sat. Există, însă, comunități în care se organizează numai o singură ceată de feciori, casele 

fiind colindate pe rând, fără priorități. 

Ajunși în curte, fără a rosti vreo formulă de cerere a permisiunii, flăcăii încep să colinde. 

De la hiperbolizarea casei, a curții și a activității gospodarului, repertoriul colindelor abordează 

subiecte diferite, care surprind, în mod alegoric, realități cunoscute. Colindele nu folosesc versuri 

satirice ci numai urări de sănătate și de bun augur. În credința localnicilor, colindele se rostesc 

pentru îndepărtarea diavolului și purificarea spațiului, de aceea se consideră că este mare păcat 

dacă cineva stă cu poartă încuiată în noaptea ajunului de Crăciun. 

După rostirea colindei la fereastră, flăcăii sunt invitați în casă, sunt ospătați și răsplătiți. 

Atunci când sunt însoțiți de muzică, în casele cu fete, are loc o mică petrecere, fată fiind prima 

scoasă la joc de către șeful cetei sau, după caz, de către flăcăul care o simpatizează în mod deosebit. 

Din dimineața de 25 decembrie începe colindatul cu steaua. Mersul cu steaua presupune 

asocierea copiilor în grupuri de câte trei. Ei au ca recuzită o stea confecționată dintr-o veșcă de 

sită cu raze din șipci de lemn, totul fiind îmbrăcat în hârtie colorată. Pe cap copiii poartă coroane 

https://www.crestinortodox.ro/datini-obiceiuri-si-superstitii/68735-sarbatorile-de-iarna-in-traditia-populara
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de hârtie iar cântecul de stea se compune din troparul Nașterii Domnului. Cântărea face referiri la 

efortul depus pentru găsirea pruncului Iisus și conține unele reflecții filozofice asupra vieții 

pământene. 
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Implicarea părinților 

Prof.înv.preșcolar Iacob Marilena, 

                                                                                        Școala Gimnazială Timișești, jud. Neamț 

 

Copiii trebuie sprijiniți în activitatea de învățare de către părinți. În acest sens se pornește 

de la cunoașterea nevoilor principale ale copilului și crearea unor condiții adecvate de lucru acasă. 

Prin implicarea părinților, școala oferă acestora prilejul de a coopera în rezolvarea problemelor și 

de afla scopul principal al școlii. Atunci, părinții pot să participe la sprijinirea inițiativelor școlii 

și, implicit, în sprijinirea propriului copil. 

Nivelul educației de acasă este foarte important deoarece s-a constatat într-un studiu că  

succesul elevului și deprinderile acestuia sunt determinate în mare parte de părinți, decât de 

profesorii de la școală. 

Procesul de formare și instruire a copilului revine, în mod direct, familiei în care acesta se 

naște, părinții reprezentând repere fundamentale în viață, apoi trebuie continuate în școală, unde 

cadrele didactice trebuie să contribuie la desăvârșirea individului și la orientarea sa, în direcția 

unei integrări firești și a unei adaptări ușoare la viața și normele sociale. De multe ori profesorii 

sunt puși în situația de a suplini lipsa educației din familie. De aceea ei nu pot să-și facă pe deplin 

meseria deoarece trebuie să suplinească deficitele de educație ale copiilor pe care trebuia să le 

acorde familia. De aceea se impune o unitate de acțiune și o permanent legătură între factorii 

educativi, părinți și profesori, deoarece altfel există riscul ca efortul individual de formare și 

modelare a copilului, acordat de oricare dintre aceștia, să fie scăzut și să scadă eficiența întregului 

proces instructiv-educativ. 

Între părinți și profesori trebuie să existe un dialog activ și productiv prin oferirea de soluții 

la problemele ridicate de ambele părți, să existe implicare din partea părinților în asumarea unor 

activități în cadrul școlii. 

Implicarea părintilor în activitățile școlare și extrașcolare are un impact pozitiv asupra 

succesului copilului. Aici, părinților le revine rolul de a supraveghea îndeaproape copiii, de a-i 

sprijini în momentele dificile, de a-i motiva în activitățile pe care le desfășoară și de a fi prezenți 

în viața scolară a acestora. De asemenea, implicarea părinților are și efect asupra vieții copilului 

deoarece asigură succesul acestuia în viitor, va contribui la devenirea lui ca cetățean asumat și 

responsabil pentru comunitatea din care face parte. 

Părinții le transmit copiilor, prin implicare, un mesaj important: că sunt interesați de 

activitățile lor și că școala este importantă. Acest fapt îl motivează pe elev în activitățile 
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desfășurate la școală simțind sprijinul și interesul părinților pentru ceea ce face. Școala oferă 

numeroase ocazii de interacțiune părinți-profesori oferind prilej de colaborare și sprijinire, având 

în centru interesul copilului, care simte acest lucru și se implică și el, la rându-i. 

Școala oferă o multitudine de oportunități la care părinții pot participa voluntar. Astfel ei 

pot să desfășoare activități individuale cu copiii ( realizare de felicitări, realizarea unor eseuri, 

activități de intercunoaștere și autocunoaștere, însușirea unor îndeletniciri practice ), pot contribui 

la scrierea unor articole în revista școlii alături de copiii lor, aceștia din urmă fiind mândri de 

părinții lor și, preluând exemplul, vor scrie și ei diferite materiale, pot însoți elevii în excursii, pot 

participa alături de copii la serbările școlare iar copiii se vor simți apreciați și fericiți pentru munca 

depusă. 

Transparența reprezintă liantul între școală și părinți, comunicarea tuturor aspectelor 

pozitive și negative ale școlii, cunoașterea deplină a activității școlii, a activităților școlare și 

extrașcolare în care este implicat copilul, a politicilor școlii, a viziunii și a misiunii școlii, a 

mediului în care copilul își desfășoară activitatea de învățare. Modalitățile prin care se asigură 

transparența acestor factori sunt: sit-ul școlii, facebook-ul școlii, revista școlară realizată de copii 

pentru copii, părinți și comunitate, lectoratele cu părinții și blogul educațional. Acesta din urmă 

asigură trasparența activităților desfășurate la clasă prin afișarea CV-ului cadrului didactic, a 

orarului clasei, a resurselor educaționale pentru elevi și părinți, a proiectelor educaționale 

desfășurate și a sit-urilor educative de unde copiii și părinții pot lua informații utile. 

Cel mai important aspect în relația părinte - școală este încrederea. În primul rând 

încrederea în cadrele didactice, în procesul educațional pe care îl desfășoară cu elevii, în pregătirea 

lor de specialitate, în utilizarea celor mai adecvate strategii de lucru cu elevii, în calitatea muncii 

desfășurate și, de ce nu, în deontologia lor profesională. Aici vorbim și de încrederea în școală, în 

resursele educaționale și materiale pe care le pune la dispoziția elevilor în vederea desfășurării 

activității de învățare în condiții optime și de calitate, încrederea în politicile oganizaționale care 

stau la baza desfășurării întregului proces de învățământ. Toate acestea oferă siguranță părinților 

și credința că școala va oferi copilului său tot ce trebuie pentru dezvoltarea și educația sa. 

Colaborarea cadre didactice – părinți trebuie să aibă în centrul atenției beneficiul copilului, 

interesele și nevoile lui. De asemenea această colaborare oferă prilej de comunicare și de rezolvare 

de probleme, părintele fiind prezent în viața școlii și interacționând cu cadrele didactice va afla 

eventualele probleme și se va implica în rezolvarea lor. Tot această colaborare oferă sprijin 

necondiționat din ambele părți în ceea ce privește pregătirea și alegerea unei cariere, a unui drum 

în viață. Asumarea rolurilor atât pe cel de părinte cât și pe cel de profesor trebuie să fie în scopul 

atingerii unor obiective fundamentale în pregătirea pentru viață a elevului. 
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Diseminarea activităților oferă atât elevilor cât și părinților exemple pozitive de 

perseverență, creativitate, progres, atrăgând aprecierile celor din jur pentru munca depusă în 

atingerea unor scopuri. Aceste calități dezvoltate vor deveni mai târziu însușiri de bază în 

realizarea unor sarcini în vederea atingerii unor obiective pe termen mult mai lung. 

        Modelul de comportament responsabil al părinților va fi preluat mai mai târziu de copiii lor, 

care vor deveni mai implicați în activitățile școlare și extrașcolare, iar în viitor vor deveni cetățeni 

responsabili și asumați, adevărați oameni de nădejde atât pentru părinții lor cât și pentru 

comunitatea din care vor face parte. De fapt, acesta este scopul final al școlii: de a da societății 

oameni pregătiți, responsabili, cinstiți, harnici, implicați, asumați, deschiși și cu țeluri mari, 

îndrăznețe. 
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Aspecte metodice privind proiectarea, organizarea şi desfăşurarea lecţiilor cu 

conţinut matematic din perspectivă interdisciplinară 

Prof. înv. primar Pralea Carmen, Școala Gimnazială  

Timișești, jud. Neamț 

 

Conceptul de interdisciplinaritate poate fi explicat şi precizat ca posibilitate de intersecţie  

a informaţiilor din două sau mai multe domenii. 

În dicţionarul de filozofie, Iancu Becleanu defineşte conceptul de interdisciplinaritate ca 

„un proces de coordonare, unificare şi codificare unitară a disciplinelor contemporane, 

caracteristice actualei etape de dezvoltare a cunoaşterii, în care disciplina păstrează autonomia, 

specialitatea şi independenţa relativă şi, în acelaşi timp, se integrează în sistemul global de 

cunoştinţe”. 

Interdisciplinaritatea se impune ca una din direcţiile principale ale renovării activităţii din 

învăţământ, în ansamblul său şi în mod deosebit în conţinutul acestuia şi a strategiilor de lucru 

aplicate. 

Interdisciplinaritatea elimină barierele artificiale dintre domeniile cunoaşterii datorită 

transferului de cunoştinţe, de metode, de mijloace, dându-le posibilitatea aplicării cunoştinţelor 

însuşite pe parcurs. Complexitatea vieţii sociale actuale, dezvoltarea extraordinară a ştiinţei şi 

tehnicii, rapiditatea circulaţiei informaţionale impun perspectiva interdisciplinară în toate 

domeniile de activitate umană. 

Pentru a răspunde cerinţelor sociale, învăţământul trebuie să se orienteze tot mai hotărât 

spre o formare interdisciplinară a personalităţii umane. Un astfel de model educaţional este 

flexibil, înlesneşte adaptări rapide la mutaţiile ce intervin în evoluţia societăţii. Abordarea 

interdisciplinară permite adâncirea conexiunilor reale între discipline. Activităţile interdisciplinare 

au pronunţate valenţe formative. 

Rolul şi importanţa jocului didactic constă în faptul că el facilitează procesul de asimilare, 

fixare şi consolidare a cunoştinţelor, iar datorită caracterului său formativ influenţează dezvoltarea 

personalităţii elevului. 

Jocul didactic interdisciplinar este o activitate în care se îmbină sarcini didactice din 

domenii de cunoaştere diverse, de obicei două-trei discipline, într-o structură unitară, axată pe 

învăţare, în condiţii agreabile, relaxante. 

 În activitatea la catedră, trebuie pornit de la principiul potrivit căruia copiii nu fac bine 

decât ceea ce le place. Prin jocuri interdisciplinare dascălul poate să le ofere elevilor o mai 
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puternică motivaţie, poate să-i solicite în timpul orelor ( fără ca ei să simtă învăţarea ca pe o 

povară); poate să le trezească dorinţa şi bucuria de a participa, de fapt, la propria lor formare. 

Jocurile interdisciplinare asigură transferul cunoştinţelor asimilate la situaţii nou-create, apropiate 

de realitatea vieţii, consolidează deprinderi motrice, facilitează efortul intelectual, pregătesc 

şcolarii pentru activităţi practice, le stimulează creativitatea. 

Abordarea interdisciplinară poate include matematica şi specii literare mult îndrăgite de 

copii. Presărând operaţiile matematice pe textul suport al unei poveşti sau poezii, cu sarcini legate 

de alte discipline, copilul lucrează cu plăcere, fără a simţi efortul depus. Aşadar, acest lucru este 

o modalitate captivantă şi atractivă de a gândi sarcinile. În acest sens se poate exemplifica jocul-

exerciţiu Completează povestirea. [ A fost o dată ca niciodată un împărat care avea un fiu, pe 

nume Făt-Frumos. Când a împlinit (2+6+10) ani, feciorul a plecat în lume să-şi caute norocul. A 

umblat mult şi a trecut peste (3+6) mări şi tot atâtea ţări, până a ajuns la Împăratul (dacă nu e Alb 

e ….). Acesta avea ( 28-25) fete….]. 

În ceea ce priveşte interdisciplinaritatea, povestirea Cinci pâini de Ion Creangă poate fi 

folosită în cadrul capitolului Fracţii la clasa a IV-a. Astfel, povestirea se transformă în problemă: 

Într-o vară, doi oameni călătoreau împreună colindând meleagurile. Unul dintre ei avea-n traistă 

trei pâini, iar celălalt două. La amiază, au ales un loc unde să mănânce şi să se odihnească. În 

acel moment, un drumeţ îi roagă să-i dea şi lui ceva de mâncare. La sfârşit, drumeţul le-a dat 

cinci lei pentru binele făcut. Cel care avusese trei pâini îi dădu doi lei celuilalt. Acesta însă nu 

credea că este corect. Cum trebuiau împărţiţi banii corect? 

Problemele în versuri pot fi folosite tot în cadrul acestui capitol :  

Cu gândul la Eminescu… 

Din opt sute de catarge 

Care lasă malurile 

O cincime le vor sparge 

Vânturile, valurile… 

Iar din rest, în fundul mării 

O optime se vor duce. 

Câte oare-n faptul serii 

Mândre-n soare vor străluce? 

 Tot în cadrul acestui capitol pot fi folosite şi cunoştinţele de la istorie în exemplul: La 

adunările ad-hoc din Transilvania din 1859 au participat clasele sociale: 1/8 boieri, 2/4 ţărani şi 

2/8 orăşeni. Care din cele trei clase sociale a participat în număr mai mare? sau de la geografie 

Dacă 2/5 din drumul parcurs de fluviul Dunărea pe teritoriul ţării noastre reprezintă 430 km, ce 

lungime are Dunărea pe teritoriul României? 
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 De asemenea, muzica îşi aduce o contribuţie importantă la dezvoltarea memoriei şi a 

capacităţilor intelectuale ale elevilor. În cadrul capitolului Fracţii elevii au schimbat portativul 

duratelor în portativul fracţiilor utilizând cunoştinţele însuşite în orele de educaţie muzicală.  

Lecţiile de matematică constituie un bun prilej de aplicare a cunoştinţelor însuşite la alte 

discipline de învăţământ, de consolidare şi aprofundare a acestora. Având la îndemână figuri plane 

decupate din hârtie ( de forme, mărimi şi culori diferite) copiii realizează compoziţii deosebit de 

interesante, dând dovadă de spontaneitate, imaginaţie, iniţiativă, perseverenţă şi simţ pentru 

frumos. De exemplu în cadrul capitolului Figuri şi corpuri geometrice am cerut copiilor să 

realizeze un colaj în care să folosească figurile geometrice învăţate. Astfel elevii au realizat roboţi, 

case, trenuleţ, copii, mingi, etc. 

Rebusurile, ghicitorile pot constitui, de asemenea alte jocuri interdisciplinare, dacă în 

construcţia lor vom apela la cunoştinţele acumulate de elevi la diverse discipline de învăţământ. 

Pe lângă multitudinea de metode şi procedee cunoscute se poate încerca o abordare 

interdisciplinară în actul învăţării prin utilizarea calculatorului. Interdisciplinaritatea este 

percepută de elevii claselor primare ca un joc care le oferă un larg evantai de posibilităţi de 

informare, de descoperire a aptitudinilor şi deprinderilor de muncă ordonată. Şi, cum la generaţiile 

actuale de elevi, jocul înseamnă calculator, se pot concepe activităţi matematice cu ajutorul 

calculatorului. Activitatea la calculator este antrenantă şi atractivă pentru că îmbină imaginile cu 

munca independentă a elevilor.  

Concursurile organizate în timpul unei lecţii stimulează competenţa, efortul de 

autoevaluare şi autodepăşire, acceptarea succesului sau eşecului. Se recomandă ca orice activitate-

concurs să fie urmată de o judecare obiectivă a factorilor care au dus la eşec ori succes, 

desprinzându-se cuvenitele învăţăminte. 

Îmbinarea armonioasă a acestor jocuri în cadrul unei ore, gândită ca o activitate concurs 

organizată pe grupe, asigură participarea afectivă a micilor şcolari, dezvoltându-le spiritul de 

echipă şi de competiţie. Necesitatea formării spiritului de echipă presupune încredere reciprocă, 

soliditate şi responsabilitate.   
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TRADIȚII DE CRĂCIUN DIN VALEA MOLDOVEI 

Prof. Sandu Mihaela 

     Tradițiile Crăciunului se pierd în negura vremurilor. Tihna de zi cu zi a țăranilor de altă dată pare 

să se fi pierdut. Suntem din ce în ce mai preocupați de cumpărături, rețete și oferte și uităm 

semnificația sărbătorilor. 

    Pe vremuri, cu câteva zile înainte de Crăciun se împodobea bradul natural cu ornamente de culoare 

roșie sau verde, cu lumânări și covrigi. Obiceiul bradului de Crăciun  se pare ar fi apărut demult, iar 

legenda spune că un sfânt a ordonat tăierea stejarilor, venerați de păgâni. În cădere, aceștia au distrus 

toți copacii din preajmă, mai puțin bradul, cel care a devenit astfel un simbol al acestei sărbători și 

este împodobit în seara de Ajun. 

    În România, există mai multe tradiții și obiceiuri de Crăciun, transmise din generație în generație. 

În satele din Moldova, în Ajunul Crăciunului, gospodarii se trezesc cu noaptea în cap, aprind focul în 

sobă și ațâță jarul cu ajutorul unui vreasc. Dacă nu se sacrifica porcul de Ignat, atunci a treia zi de 

Crăciun oamenii se îndeletniceau cu acest obicei. Copiii ,,călăreau’’ anumalul sacrificat pentru 

frăgezire și pentru implicarea celor mici în activitățile celor mici. 

      Una dintre cele mai îndrăgite tradiții de Crăciun este colindatul. În prima zi de Crăciun, 

colindătorii merg din casă în casă cu steaua în mână și le vestesc oamenilor nașterea lui Iisus prin 

cântece și poezii. Se spune că acela care nu le deschide poarta colindătorilor va avea parte de un an 

neroditor și de ghinioane în casă, cauzate de avariția de care a dat dovadă. Copiii sunt primiți de gazde 

și cinstiți cu cozonac, sărmăluțe, preparate din carne de porc, colaci și vin. 

    Sărbătorile de Crăciun aveau loc încă din timpul Imperiului Roman. Saturnaliile  a fost o sărbătoare 

importantă la romani organizată în cinstea zeului Saturn,numit de greci Zeus, după terminarea recoltei. 

Sărbătoarea începea din ziua de 17 și se termină cu ziua de 23 decembrie, zi care coincide cu solstițiul 

de iarnă. Pentru vechile civilizații, aceasta era ziua nașterii zeilor, când zilele începeau să se lungească, 

iar omul era binecuvântat prin renașterea naturii asemeni păsării Phoenix care renaște din propria 

cenușă. În calendarele lor, ziua de 25 decembrie era indicată drept ziua nașterii Soarelui, ajuns în 

imperiul roman prin pătrunderea Mithraismului oriental, iar biserica creștină a adoptat această dată 

drept zi de naștere a lui Iisus Hristos spre a îmbina cultura precreștină cu cea creștină și spre a-i 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Roman_(cet%C4%83%C8%9Bean)
https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_zei_romani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Saturn_(zeu)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Solsti%C8%9Biu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calendar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sol_(mitologie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_roman
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mithra
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iisus_Hristos
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converti pe oameni noua religie. Prima zi de Saturnalii la Roma începea la mijlocul lunii decembrie 

și continua până pe 1 ianuarie. În mijlocul lui decembrie, pe data de 25 decembrie romanii au calculat 

că Soarele este la refluxul său cel mai scăzut. Existau tradiții la care puteam participa până și sclavii, 

care timp de o săptămână putea beneficiau de anumite libertăți, putând sta chiar la masă cu stăpânii. 

     Un alt obicei popular moldovenesc este atârnarea unei crenguțe de vâsc în case. Vâscul apare în 

mai multe culturi, iar originea sa nu este cunoscută. De exemplu, poparele scandinave credeau că 

vâscul o reprezintă pe zeița dragostei, Friga, și că acele cupluri care se sărută sub vâsc vor fi împreună 

toată viața. În tradiția  ortodoxă, se spune că acela care pune vâsc în casă va avea un an îmbelșugat, 

fericire și pace în familie. 

    De asemenea, în ziua de Ajun, cei care voiau să afle cum vor sta cu sănătatea în anul care urmează 

tăiau pe jumătate un măr. Dacă fructul avea viermi la interior, credința era că omul va fi urmărit de 

boală. Un măr putred însă anunța moartea. Vinerea neagră oamenii țineau post negru, cu alte cuvinte, 

nu consumau decât apă. 

      Gospodinele știu că toată casa trebuie curățată lună înainte de Ajun, când nu mai au voie să  

măture, pentru că o veche credință spune că așa se alungă norocul din casă. Iar creștinii nu au voie să 

bea rachiu în Ajunul Crăciunului. Femeile împleteau porumbei din aluat cu ochi făcuți din boabe de 

piper. Astfel, animalele aveau să fie sănătoase tot anul și vor da mai mult lapte. 

   La țară, bradul se împodobeşte chiar în ziua de Crăciun sau în ajun. Pomul de Crăciun va rămâne 

împodobit până după Bobotează. Vătafii, adică tinerii care au făcut şi armata, şi penaşii, feciorii care 

urmează să se însoare, sunt cei care aduc în centrul comunei bradul. O altă tradiție importantă este 

chiar masa de Crăciun, așezată ăn apropierea bradului. În data de 25 decembrie ia sfârșit postul 

Crăciunului, care durează aproximativ șase săptămâni, dar este cel mai ușor post având multe 

dezlegări la pește. În această zi, oamenii se pot desfăta cu bucatele tradiționale de Crăciun: ciorbă de 

afumătură, tobă, cîrnați, sarmale, colaci, cozonaci, caltaboși,  pită, prăjituri, faguri, cornulețe salate, 

murături, lebăr, sângerete sau friptură.  

   Cozonacul era pregătit cu măiestrie de femeile mai bătrâne și cu experiență în arta culinară și oferit 

colindătorilor înfrigurați, purtători de lumină și bucurie din casă în casă. 

                                                                                       

https://ro.wikipedia.org/wiki/1_ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/25_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Soarele
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ASIGURAREA CORELAȚIEI INTERDISCIPLINARE ÎNTRE DISCIPLINELE: 

MATEMATICĂ, FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE 

 

Profesor SCOICARU NINA, Școala Gimnazială "Alexandru Colfescu" din Alexandria,  

jud. Teleorman 

 

Este unanim acceptat că, în viața de zi cu zi, nu folosim cunoștințe disparate acumulate la anumite 

discipline și nu valorificăm capacitățile specifice unei materii de studiu. Perspectiva interdisciplinară 

facilitează elevului "formarea unei imagini unitare asupra realității" și dezvoltarea unei "gândiri 

integratoare" (Stanciu, M.). Interdisciplinaritatea este o formă a cooperării între discipline diferite, cu 

privire la o problematică a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergenţă şi o 

combinare prudentă  a multor puncte de vedere.  Interdisciplinaritatea se face prin:  

a) corelaţii obligatorii şi minimale, prevăzute de programele şcolare sau impuse de logica predării 

noilor cunoştinţe;  

b) conexiuni disciplinare sistemice şi elaborate, care constituie expresia unei viziuni bi sau 

pluridisciplinare.  

Cuvinte cheie: interdisciplinaritate, analiză, sinteză, sistematizare, ierarhizare, clasificare, sinteze 

generalizatoare.  

Predarea interdisciplinară se realizează pe două coordonate strâns legate între ele: 

- Intrasistemic: prin integrarea sau reluarea pe plan superior a cunoştintelor de aceeaşi natură, dar 

însuşite în funcţie de particularităţile de vârstă ale copiilor. 

- Intersisitemic: când se realizează sinteze de cunoştinţe din domenii diferite ale cunoaşterii. 

În vederea predării interdisciplinare trebuie stabilite anumite obiective: 

- Depistarea dificultăţilor pe care le întâmpină copiii în asimilarea informaţiei ştiinţifice; 

- Stabilirea metodelor de instruire apte să dezvolte copiilor gândirea structural sistematică, în vederea 

caracterului interdisciplinar; 
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- Înzestrarea copiilor cu operaţii intelectuale fundamentale care favorizează abordarea interdisciplinară: 

analiza si sinteza, clasificarea, sistematizarea şi ierarhizarea.  

În aria curriculară matematică şi ştiinţe ale naturii, interdisciplinaritatea este absolut obligatorie, având 

în vedere aplicabilitatea directă în practică a chimiei, fizicii, biologiei şi matematicii. 

Interdisciplinaritatea în cadrul acestei arii curriculare înseamnă studii şi acţiuni în planul conţinuturilor 

şi al metodologiilor, care să ofere cunoaşterea fenomenelor în dinamica lor, deschizând calea spre 

sinteze generalizatoare. Competențele ce se urmăresc a fi formate prin curriculum-ul de Științe se 

referă la comunicare, studiul individual, înțelegerea și valorificarea informațiilor tehnice, relaționarea 

la mediul natural și social; la acestea se adauga formarea unor aptitudini precum: 

-grija față de mediul natural; 

-interesul pentru explicarea rațională a fenomenelor din mediu; 

-stimularea curiozității și a inventivității în investigarea mediului apropiat. 

Lecțiile pot fi structurate pe: 

A) teme, în care se pot face legături cu subiecte abordate la alte discipline: „Omul și mediul său de 

viață” ce cuprinde: 

-Principalele organe și sisteme și funcțiile organismului uman; 

- Relațiile omului cu alte viețuitoare; 

-Igiena mediului de viață; 

-Poluarea mediului; 

-Interacțiunea plantelor cu aerul, apa, solul și intervenția omului. 

B) „Sisteme”: 

-Legatura dintre plante și animale: lanțuri trofice, relații inter - și intraspecifice; 

-Evoluția sistemelor biologice: plante, animale și om. 

Un conținut școlar structurat în chip interdisciplinar este mai adecvat realității descrise și asigură o 

percepere unitară și coerență fenomenelor. Astfel avantajele interdisciplinarității sunt multiple: 
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a. Permite elevului să acumuleze informații despre obiecte, procese, fenomene care vor fi aprofundate 

în anii următori ai școlarității; 

b. Clarifică mai bine o temă făcând apel la mai multe discipline; 

c. Creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor școlare; 

d. Permite aplicarea cunoștințelor în diferite domenii; 

e. Constituie o abordare economică din punct de vedere al raportului dintre cantitatea de cunoștințe și 

volumul de învățare. 

Chimia, fizica şi biologia au devenit mari consumatoare de instrumente matematice: având 

matematica drept instrument de lucru, fiecare demers (observare, experimentare, formulare de legi, 

teoretizare) fiind realizat în spirit matematic. De cele mai multe ori, matematica devansează teoretic 

celelalte ştiinţe, deschizând drumuri, construind modele. Profesorul de chimie și fizică priveşte deci, 

matematica ca pe un instrument absolut obligatoriu. El ştie clar că "x"-ul de la matematică poate și 

trebuie să fie o concentraţie, o masă de substanţă, un coeficient, un indice, etc. O ecuaţie matematică 

poate fi o lege în chimie sau fizică. Proporţiile, funcţiile trigonometrice, ca și alte abstractizări ale 

matematicii se întâlnesc în fizică și chimie la orice pas pentru descifrarea tainelor naturii. Un profesor 

talentat nu explică, doar, elevilor faptul că fără cunoștiințe matematice nu poate studia ştiinţele naturii, 

ci reuşeşte să-i conştientizeze în mod real, făcându-i să-și impună stiluri de lucru adecvate. Studiul 

chimiei, al fizicii și al biologiei au afinităţi deosebite.  Fizica apelează de foarte multe ori la 

cunoștiințele dobândite la lecţiile de chimie pentru explicarea fenomenelor caracteristice ei. 

Electrizarea corpurilor se explică electronic apelându-se la structura atomilor. Conductoarele sau 

izolatoarele au sau nu aceste proprietăţi datorită structurii lor chimice. Noţiunile de câmp aduc în 

discuţie proprietăţi speciale ale materiei. Studiul producerii curentului electric începe cu elementele 

galvanice, a căror funcţionare are explicaţii chimice. Efectele curentului electric se explică tot pe baza 

proprietăţilor chimice și au aplicaţii în domeniul chimiei și industriei chimice. Aproape că nu există 

lecţie de fizică unde să nu utilizăm cunoștiințele dobândite la lecţiile de chimie și invers.  

Interdisciplinaritatea între fizică, matematică, biologie și chimie se realizează și în planul strategiilor 

didactice, atât ca forme de organizare a lecţiei, ca metode folosite în transmiterea cunoștiințelor, cât 

și ca metode de verificare și evaluare. Ca urmare, în studiul unui obiect de învățământ, abordarea 

interdisciplinară presupune un mod de a gândi și acționa care s-ar putea sistematiza în urmatoarele 

etape: 
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I).Sesizarea cunoștințelor din domenii diferite care să interfereze cu obiectul respectiv printr-un studiu 

atent și interrelat. 

În această idee corelația matematică-chimie se poate realiza prin utilizarea algoritmilor matematici în 

rezolvarea problemelor de chimie. Astfel, pentru determinarea concentrației unei soluții la capitolul 

"Probleme de amestecuri și aliaje”(clasele a VII-a) se aplică un algoritm învățat la matematică. Tot 

pentru a stabili compoziția unui amestec se aplică algoritmul de rezolvare a unui sistem de ecuații.  

Exemplu: Trebuie explicat elevului noțiunea de amestec, acesta fiind o asociere de mai multe corpuri, 

obiecte, materiale, produse fără ca între ele să existe o reacție chimică. Amestecurile sunt rezultatul 

curiozității oamenilor, ele având ca scop corijarea anumitor proprietăți diferite de cele ale elementelor 

introduse în ansamblu (concentrație, titlu, densitate, temperatură, preț de cost, etc.) 

A) O problema de acest gen poate fi enunțată astfel: Într-un laborator există soluții de acid sulfuric de 

concentrație 90% și 70%. Ce cantități dintre cele două soluții amestecăm pentru a obține 500 g de 

soluție de acid sulfuric cu concentrația de 72%? 

Se calculează ajutându-ne de media ponderată a proprietății amestecului, astfel se realizează un sistem 

de ecuații în x și y, unde acestea sunt cantitățile de soluție de acid sulfuric de 90% și respectiv 70%:     

72%=   ,     500 g = x+y 

Se rezolvă sistemul în necunoscutele x și y și obținem: x=50 g sol. 90% și y=450 g sol. 70%. 

II).Stabilirea cuantumului de cunoștințe ale obiectului, pentru o anumită clasă și în raport cu 

particularitățile de vârstă ale elevilor și cu nivelul acestora. 

De exemplu, "electroliza" ca fenomen se studiază în clasa a VI-a la fizică, apoi aplicațiile electrolizei 

în vederea obținerii oxigenului și hidrogenului, în clasa a VIII-a la chimie.  

III).Cuprinderea într-o viziune unitară, integratoare a diverselor cunoștințe (de matematică, fizică, 

chimie, biologie, informatică) în scopul cunoașterii și înțelegerii realității investigate în cadrul 

procesului de învățămant. Precizarea structurii sau a structurilor corespunzătoare pentru cuprinderea 

într-o viziune unitară a cunoștințelor interrelate. 

Exemplificare: 



 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

337 
 

Formarea imaginii unui obiect printr-o lentilă, folosind cunoștințe de fizică, matematică, concretizând 

prin formarea imaginii pe retină (biologie). 

a) Deducerea legii lentilelor utilizînd metoda asemănării triunghiurilor (sunt necesare cunoștințe de 

fizică, geometrie, algebră). În aplicarea acestei relații se folosește următoarea convenție de semne: 

p=negativ; f=pozitiv pentru lentile convergente; f=negativ pentru lentile divergente; p`=pozitiv dacă 

imaginea este reală;  p`=negativ dacă imaginea este virtuală.  

 

În demonstrarea legii lentilelor se utilizează asemănarea triunghiurile OQP și OQ’P` și a triunghiurile 

OIF2 și F2 Q’P’, făcând  rapoartele de proporționalitate ale laturilor lor obținem: 

lpl /p`= f / (p`-f)    echivalent        -p/p` = f / (p`-f)           

Făcând produsul mezilor și al extremilor: p` f= -pp`+p,f / : (-pp`f) 

-1/p+1/p, =1/f (formula lentilelor). 

b)Formarea imaginii pe retină (integrarea cunoștințelor de biologie-fizică-matematică). 

Razele luminoase care vin de la o sursă luminoasă străbat mediile transparente (cornee, umoare 

apoasă, cristalin, umoare sticloasă) și ajung pe retină. Mediile transparente constituie un sistem 

dioptric, în care razele se refractă (mediu refringent) și se concentrează (mediu convergent) într-un 

focar pe retină, determinând formarea unei imagini reale, mai mică și răsturnată. Sistemul dioptric al 

ochiului normal posedă o astfel de putere de refracție, încât razele luminoase care vin de la o sursă 

îndepartată și cad paralel asupra corneei, se focalizează la o distanță de 24 mm înapoia corneei, adică 

pe retină. În acest caz ochiul este emertrop. Când puterea de refracție a sistemului dioptric este slabă 

și prin aceasta și puterea de convergență a sistemului este mai redusă, sau dacă axul anteroposterior 

al ochiului este mai mic, razele paralele se concentrează înapoia retinei. Avem de-a face cu un defect 
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al vederii, numit hipermetropie. Pentru corectare se folosesc ochelari cu lentile convergente. Când 

ochiul are un sistem dioptric cu o prea mare putere de refracție, datorită unei prea mari curburi a 

corneei, și o prea mare capacitate convergentă sau când ochiul este alungit înapoi și astfel retina este 

îndepărtată, focalizarea razelor nu se mai poate face pe retină, ci înaintea ei. Acest defect al ochiului 

se numește miopie. Pentru a mări distanța focală a razelor refractate se folosesc lentile divergente.  

IV.Determinarea metodologiei specifice procesului de cunoaștere implicat de tema propusă, fie 

specifică obiectului, fie importată-prin transfer-de la diferite discipline tangente. 

Lecțiile de chimie și fizică bazate pe rezolvări de probleme presupun realizarea permanentă a 

corelației chimie-fizică-matematică, prin aplicarea proprietăților proporțiilor, rezolvarea ecuațiilor de 

gradul I și II, reprezentarea grafică a unei funcții, etc. 

Exemple: 

1) O problema abordată interdisciplinar de profesorul de matematică și fizică este tema ‘’Compunerea 

forțelor concurente’’care cere, să se determine valoarea rezultantei a două forțe concurente 

perpendiculare. Pentru aceasta este nevoie să se aplice Teorema lui Pitagora studiată la geometrie. 

Această problemă, abordată interdisciplinar capătă o dublă valoare: pe de o parte teorema va fi 

prezentată ca fapt stabilit experimental aparținând fizicii, pe de alta parte matematica o va utiliza ca 

exemplu pentru înțelegerea unor lucruri abstracte. 

Se efectuează experimentul din figură: 

 

Menținând unghiul dintre cele două forțe de 900, se modifică valorile pentru forțele 1 și 2. La 

fiecare valoare nouă pentru aceste forțe, se procedează la o înlocuire a acestora prin singura forță  
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care să producă aceeași deformare a resortului. Se repetă seria măsurătorilor și rezultatele se trec într-

un tabel. 

1( N ) 2( N )     α ( 0) ( N ) 2 ( N2) 1
2 + 2

2 ( N2) 

   3    4     90    5     25      25 

    4     3     90     5     25          25 

Se ajunge la concluzia că pentru două forțe concurente perpendiculare 1 si 2 valoarea rezultantei 

 se determină prin relația (legea) lui Pitagora: 2= 1
2+ 2

2 

2)În cadrul lecției "Mecanisme simple-pârghiile" se poate vorbi de "Pârghiile din organism și 

importanța lor", punându-se în evidență interferența fizică-biologie. De la biologie se știe că în funcția 

pasivă oasele joacă rol de pârghii. De la fizică se știe că: pârghia este o bară rigidă care se poate roti 

în jurul punctului de sprijin și asupra căreia acționează două forțe : forța care trebuie învinsă, numită 

forța rezistentă ( ) și forța care determină acțiunea, numită forța activă ( ) ; Exemplu: pârghia de 

gradul I, este realizată la menținerea capului în echilibru pe coloana vertebrală; punctul de sprijin se 

află la articulația capului cu coloana, forța activă  este în mușchii cefei, iar rezistența este dată 

de greutatea feței).  

 

Bibliografie: 

1. Ion Neacșu, "Învățământul modular-strategie integrată în abordarea interdisciplinară a 
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2.  Ioan Nicola," Pedagogie" E.D.P.,1994, București; 

3. Ștefan Milcu, "Despre geneza științelor multi- și interdisciplinare" în interdisciplinaritatea 

contemporană’’ E.D.P., 1980, București; 
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O formă de cunoaştere a orizontului local-monografia 

 

Prof.înv.primar Șobraneț Carmen Oana 

Școala Gim.nr. 40 ”Aurel Vlaicu”, Constanța 

 

Monografia este un studiu ştiinţific, amplu cu privire la un singur subiect.  

În studiul ţinutului natal se disting două aspecte importante, şi anume: munca de cercetare 

propiu-zisă, care dă elevilor cunoştinţe temeinice legate de practică şi deprinderi cu caracter practic, 

iar în al doilea rând, pe baza deprinderilor de a studia natura, se poate desfăşura activitatea de 

depistare, cartare şi semnalare a efectelor negative a elementelor naturii asupra activităţii economice. 

Aceasta este activitate nu numai de legătură practică cu efect educativ, ci şi o activitate utilă.  

În studiul geografic al unui sat este necesar să se cuprindă elementele de bază (planul va fi 

stabilit de învăţător în funcţie de condiţiile locale şi după posibilităţile elevilor), şi anume: aşezarea 

satului în raport cu relieful, cu reţeaua hidrografică, faţă de alte centre populate şi căile de comunicaţie; 

condiţiile naturale pe teritoriul satului(relieful, clima, reţeaua hidrografică, fauna, flora), istoricul 

întemeierii localităţii, populaţia, structura aşezării (tipul de sat), aspecte etnografice. Se va trece apoi 

la studiul economic al satului, urmărindu-se caracterizarea ocupaţiei principale a locuitorilor, iar în 

încheiere se va arăta creşterea nivelului de trai material şi cultural al locuitorilor satului. 

Studiul unui oraş este mai complex, problemele sunt mai numeroase şi mai variate. În linii 

mari problemele ar fi: după studiul aşezării oraşului se urmăresc condiţiile naturale ale regiunii  

înconjurătoare şi cele din interiorul oraşului, istoricul întemeierii oraşului (funcţiile avute şi 

dezvoltarea sa teritorială), structura sa (zonele structurale interne, aspectul urbanistic), populaţia 

(număr, densitate, dinamică, structură, ocupaţii). Economia oraşului va fi studiată pornind de la 

caracterizarea sa generală, apoi va cuprinde industria, agricultura(dacă există), comerţul oraşului, 

aprovizionarea locală. Se cuprind apoi referiri asupra transporturilor (mijloacele de transport intern, 

căile de comunicaţii în afara oraşului), apoi viaţa sa culturală, prezentarea încheindu-se cu 

perspectivele lui de dezvoltare. 
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Studiul ţinutului natal poate lua şi aspectul cercetării, depistării, cartării, şi semnalării unor 

elemente ce pot avea influenţe negative asupra economiei, activitate cu un profund caracter util şi 

practic. 

Din punct de vedere instructiv educativ şi procedeul invers, adică descrierea hărţii sau planul 

topografic, de exemplu este tot atât de eficient. 

Respectând principiul didactic al accesibilităţii, formarea noţiunilor de geografie încep prin 

cunoaşterea mediului înconjurător. 

Tema „Satul” lărgeşte orizontul geografic prin cunoaşterea localităţilor din punct de vedere 

fizico-geografic, economico-geografic. 

Ordinea studierii problemelor se referă la: 

-satul natal; 

-planul satului; 

-comuna ; 

-locuitorii satului şi ocupaţiile lor. 

În organizarea sistemului de lecţii este indicat să se facă mai întâi excursii(vizite), iar în clasă 

se vor sistematiza observaţiile şi cunoştinţele dobândite. 

În prima excursie atenţia se va îndrepta asupra aşezării satului, orientarea uliţelor, străzilor, 

cunoaşterea aşezării instituţiilor având ca punct de reper şcoala. Toate acestea se vor reaminti cu 

prilejul analizării în clasă a planurilor respective. De exemplu: în faţa şcolii, cu direcţia est-vest este 

uliţa care se întinde pe o lungime de aproape 300 de metri. Pe partea de nord a uliţei la 100 m, spre 

vest de şcoală, este Primăria; pe partea sudică, la 150m  spre vest, căminul cultural. Dacă condiţiile 

permit, de pe o înălţime sau de pe platforma unui bloc înalt, se poate recapitula cu copiii itinerariul 

aprcurs, privind panorama satului. În felul acesta se formează reprezentările corecte pentru înţelegerea 

planului satului.  

Cea de-a doua excursie va avea drept  obiectiv formarea de reprezentări şi însuşiri de 

cunoştinţe, în legătură cu locuitorii şi ocupaţiile lor; caracteristicile satului, organizarea şi conducerea 

satului. În cadrul acestei excursii se vor folosi următoarele metode şi procedee: observaţia, 

conversaţia, vizite la fermele agricole, instituţii, convorbiri cu oamenii în vârstă, comparaţia trecutului 
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cu prezentul. Elevii iau cunoştinţă de instituţiile satului, de noile construcţii şi alte realizări care au 

schimbat înfăţişarea satelor. 

Excursia va scoate în evidenţă aspecte noi ale satului, uşurarea muncii oamenilor prin 

introducerea mecanizării în agricultură şi felul cum se valorifică produsele agricole. La lecţii se vor 

intui tablouri din diferite sate, se vor citi lecturi din cărţi, reviste şi presă, se vor dezbate reportaje 

despre viaţa şi munca oamenilor de la sate, vizionate la TV. 

La tema „Locuitorii satului şi ocupaţiile lor” se va sublinia că majoritatea locuitorilor sunt 

ţărani care lucrează terenurile agricole, îngrijesc şi cresc animale, păsări şi albine, iar ca  urmare a 

integrării ţării noastre în U.E majoritatea au făcut cursuri de fermieri, iniţiate de Guvernul ţării prin 

programul „Fermierul”, obţinând diplome care vor fi recunoscute pe plan european, care le vor 

permite aplicarea cunoştinţelor acumulate şi valorificarea produselor agricole, zootehnice şi apicole 

pe pieţele europene. Pe lângă ocupaţiile menţionate mai sus care au o îndelungată tradiţie la sate, au 

mai apărut unele noi, cum ar fi creşterea şi valorificarea melcilor. Paralel cu ocupaţiile agricole au 

apărut şi meserii ce ţin de comerţ şi divertisment. Învăţătorul va introduce noţiunea de „intelectual”, 

iar elevii vor specifica cine sunt aceştia la sate. La această se va consolida: 

-cine sunt locuitorii satului şi ocupaţiile lor;  

-nivelul lor de trai material şi cultural; 

-legăturile dintre ţăranii de la sate şi locuitorii oraşelor; 

-rolul locuitorilor în schimbarea aspectului satului; 

Pentru a preciza şi contura noţiunea de sat, la această lecţie se aduce şi un plan al comunei. 

Elevii, recunoscând „satul nostru” şi satele vecine vor găsi poziţia satului lor faţă de centrul comunei. 

În felul acesta orizontul geografic se lărgeşte de la sat la comună. 

Pentru cunoaşterea orizontului local se pot efectua lucrări individuale  de observaţii şi studiu 

de teren. În cadrul acestor lucrări- unde materialul bibliografic este mai redus sau lipseşte- elevii depun 

un mai mare efort, valorificându-şi toate cunoştinţele şi deprinderile pentru a le executa, însă 

rezultatele instructive şi educative sunt mai mari. Ele contribuie la cunoaşterea  mai adâncă a ţinutului 

natal şi prin aceasta şi la îndrăgirea locurilor natale. 
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Dacă aceste lucrări prezintă lipsuri de observare, concepţie de lucru, expunere, inerente vârstei 

şi experienţei elevilor, ele contribuie chiar cele mai slabe, la formarea la elevi a dragostei de a 

cunoaşte, de a cerceta. 

În realizarea de către elevi a acestor lucrări se desprind trei etape: 

Prima etapă constă în pregătirea teoretică şi instruirea pe teren a elevilor ce vor lucra studii ale 

ţinutului natal. În această perioadă se discută în amănunt planul lucrării şi se efectuează sub 

conducerea învăţătorului ieşiri în sat unde se fac practic studii legate de condiţiile naturale şi 

economice locale. 

În a doua etapă, elevii adună independent materialul necesar redactării lucrării, învăţătorul 

fiind, de asemenea prezent. El dă consultaţii, identifică roci, sprijină pe elevi în documentare, 

efectuează eventuala unele deplasări la unii elevi pentru a-i îndruma la faţa locului. 

În a treia etapă- redactarea lucrării- elevii pe baza planului, documentaţiei, schiţelor, graficelor, 

îşi întocmesc descrierea. Consultaţiile învăţătorului vin de data aceasta în sprijinul lor. 

Studiile de teren individuale sunt destul de variate. Dintre teme cel mai frecvent sunt alese 

descrierile monografice ale satelor.  

Unele dintre ele scot la iveală un spirit de observaţie destul de dezvoltat al elevilor, altele 

modul cum elevii aplică cunoştinţe primite la clasă, şi cum folosesc priceperile şi deprinderile. În 

lucrări se prezintă hărţi ale satelor, ale modului de folosinţă a terenului, se execută profile, unii au 

efectuat harta apei subterane, desene ale construcţiilor din sat, desene de cusături naţionale, grafice de 

producţie adăugându-se fotografii cu aspecte generale sau de detaliu a satului. 

Alte teme se referă la descrierea portului locuitorilor din sat. În aceste lucrări, după descrierea 

sumară a condiţiilor naturale şi a vieţii economice se descrie portul din sat- portul femeilor şi 

bărbaţilor, portul de lucru şi cel de sărbătoare, portul miresei şi al mirelui, portul grupurilor folclorice 

, portul copiilor.  

Datorită apropierii satului de oraş, a fenomenului „navetă” şi a influenţelor mass-mediei  

tradiţia portul popular a început să fie înlocuită în rândul tinerilor de îmbrăcămintea modernă.  

Pentru ilustrarea lucrărilor (mai ales elevele) pot adăuga, pe lângă fotografii şi desene, modele 

de cusături, croirea iei şi a cămăşii bărbăteşti, materiale din care se confecţionează îmbrăcămintea. 
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Mai sunt unele lucrări privitoare la prevederea vremii în sat. Ele au caracter de informare, 

culegere de materiale referitoare la meteorologia populară. Elevii pot culege materiale după 

chestionarul dat de învăţător şi să sistematizeze materialul după un plan, alcătuind o lucrare 

independentă şi individuală. 

În aceeaşi grupă de lucrări se mai pot cuprinde şi descrieri de excursii individuale sau în grup, 

în regiune noastră sau în ţară.  

Problema culegerii de material toponimic este la fel de interesantă, drept pentru care se poate 

cere elevilor să se informeze de la bătrânii satului în legătură cu numirile locale ale formelor de relief, 

ale satului, ale persoanelor şi numele proprii ale acestora. Materialul toponimic se referă şi asupra 

apelor de orice natură (care este cuvântul care indică părţile unui râu sau apă stătătoare, definiţii locale, 

denumiri locale cu nume proprii până la cel mai mic pârâiaş), toponimia în legătură cu aşezarea 

respectivă, cu părţile satului (vatra şi cătunele), precum şi în legătură cu inundarea suprafeţei de teren 

a acestora. Prin aceasta se poate urmări fondul toponimic din sat pentru a se cunoaşte legătura dintre 

toponimie, formele de relief, alte aspecte ale naturii pe care le denumesc şi activitatea economică. 

În afară de lucrări rezultate prin informare pe bază de chestionar, se mai pot efectua lucrări ca 

rezultat al excursiilor şi vizitelor din orizontul local. Materialul obţinut poate fi sistematizat cu elevii 

sau poate fi prezentat sub forma unei sinteze asupra orizontului local. Acest material va începe cu 

capitol despre aşezarea şi condiţiile naturale ale satului în cadrul judeţului, legăturile cu centrele  de 

aprovizionare şi desfacere, iar partea despre relief se va referi la principalele unităţi şi influenţa lor 

economică. Se vor face referiri sumare asupra climei, a hidrografiei, a vegetaţiei cu prezentarea 

zonelor forestiere şi posibilităţile economice date de acestea.  

Populaţia satului cuprinde câteva date asupra istoriei populării, a numărului locuitorilor, a 

creşterii şi densităţii populaţiei, a creşterii nivelului material şi cultural al locuitorilor. Se vor da ca 

materiale ilustrative diferite fotografii, hărţi etc.  

Economia satului va cuprinde o mare parte din lucrare şi se va face o paralelă sumară  a 

aspectului economic trecut şi a schimbărilor petrecute după Revoluţia din decembrie 1989. 

Agricultura va fi analizată sub toate aspectele ei: bază tehnico-materială, cultura plantelor, 

creşterea animalelor, zonele agricole ale satului.  
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Se va comunica elevilor că agricultura a suferit o serie de schimbări în ultimii 16 ani datorită 

împroprietăririi ţăranilor cu pământ, ca urmare a aplicării Legii 18/1990 şi a Legii 1/1996(Lupu), că 

o parte din terenuri sunt lucrate particular cu mijloace tehnice aflate la îndemâna fiecăruia, că au apărut 

Asociaţiile agricole unde tehnica modernă îşi spune cuvântul şi că statul acordă subvenţii marilor 

latifundiari.  

În privinţa creşterii animalelor, elevii vor afla despre principalele rase de animale, despre baza 

furajeră necesară.  

Reţeaua comercială a satului şi actvitatea social-culturală vor fi prezentate cu aspectele lor 

trecute şi prezente.  

Se mai pot efectua şi alte lucrări pe bază de anchetă, măsurători  şi observaţie în teren asupra 

apei subterane a satului. Datele vor fi obţinute prin măsurarea şi cartarea fântânilor şi prin culegere de 

informaţii. 

Se poate proceda astfel: 

-în pregătirea lucrării se expune elevilor tema activităţii practice; aceştia vor fi împărţiţi pe 

grupe, fiecăruia rezervându-i-se o uliţă a satului; se va face pregătirea teoretică şi practică prin exerciţii 

de întocmire a planului satului şi măsurarea adâncimii fântinilor. 

-materialele utilizate sunt: busola, ruleta, plutitor cu frânghie pentru măsuratul apei din fântâni. 

-lucrările efectuate pe teren sunt : stabilirea poziţiei fântânii, măsurarea adâncimii acesteia şi 

a distanţei faţă de uliţă şi faţă de depindenţele din curţile sătenilor. 

- se va întocmi un plan cu toate fântânile, însemnându-se numărul şi adâncimea la care se află 

apa, apoi prin linii se unesc fântânile care au aceeaşi adâncime a apei subterane. 

-se mai pot face observaţii de lungă durată aspra variaţiei nivelului apei din fântâni în funcţie 

de precipitaţii. 

-observaţiile obţinute se redactează într-o lucrare în care se va concluziona reparţia diferitelor 

adâncimi ale apei subterane.    

 Orizontul local reprezintă un domeniu de cercetare şi aplicare a noţiunilor predate cu largi 

implicaţii în cunoaşterea economiei locale şi ocuparea populaţiei. Studierea lui le dezvoltă elevilor 
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simţul de observare, de apreciere şi interpretare justă a fenomenelor naturale şi sociale, înţelegerea 

relaţiei existente între acestea. 

 Aplicaţiile practice duc la acumulări de cunoştinţe, iar pe baza lor, elevii pot să facă 

comparaţii, analize, sinteze şi să ajungă, în mod independent, la explicarea ştiinţifică a fenomenelor 

geografice. Geografia devine, dintr-un obiect abstract, unul concret, viu, uşor accesibil elevilor, 

trezind setea de cunoaştere, dezvoltând gândirea logică, dragostea de ţară, de muncă, interesul pentru 

cercetare.  
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TRADIȚII DE CRĂCIUN 

Profesor Corina Stoian 

Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” Moinești 

Județul Bacău 

 

 Municipiul Moinești, ca parte integrantǎ a unui ȋntreg folcloric cu o notabilǎ varietate de 

practici şi obiceiuri calendaristice, aduce contribuţia sa tocmai pentru a evidenţia mǎreţia repertoriului 

naţional, diversificat de la o zonǎ la alta. Şi ȋn aceastǎ colectivitate, obiceiurile reprezintǎ cadrul 

primodial de formare a civilizaţiei şi de continuitate a zestrei strǎmoşeşti de o valoare folcloricǎ 

inestimabilǎ. Fiecare individ ȋşi are poziţia sa ȋn societate, iar ȋn perioada celebrǎrii evenimentelor 

sacre acesta interpreteazǎ rolul sǎu cu seriozitate. M-am oprit la datinile şi obiceiurile de iarnă pe care 

le-am văzut şi la care am participat împreună cu elevii. 

In apropierea marii Sărbători a Nașterii Domnului, în satele din județul Bacău, sunt păstrate 

de veacuri, de la o generație la alta, datini și obiceiuri străvechi pe care bătrânii, le-au transmis ca pe 

un tezaur nesecat de la moșii și strămoșii lor, de-a lungul veacurilor, și care sunt preluate de generațiile 

tinere, spre a fi duse mai departe, facănd din această zonă, un tăram de legendă și dor. 

Sǎrbǎtorile de iarnǎ sunt aşteptate cu multǎ bucurie și entuziasm de întreaga lume, de la copii, 

adolescenți, tineri, și până la vârstnici. „Din ȋntreg repertoriul obiceiurilor calendaristice conservate 

ȋn cultura poporului romȃn, cele legate de festivizarea Anului Nou reţin ȋn mod deosebit atenţia prin 

amploarea lor şi prin bogǎţia şi varietatea valorilor artistice integrate ȋn formele lor de desfǎşurare”18. 

Totodată, Dorinel Ichim nota cu privire la apropierea noului ciclu de sǎrbǎtori care ţin de prǎznuirea  

Anului Nou, astfel: „Cȃnd iarna s-a aşternut peste munţii îmbrǎcaţi ȋn mantia verde a pǎdurilor de 

conifere, liniştea cuprinde satele care parcǎ aşteaptǎ sǎ se reverse tumultul sǎrbǎtorilor de iarnǎ”19. 

Ȋn Postul Crǎciunului, hori, nunţi, cumetrii nu se fac prin sate; singurele ȋntruniri rǎmȃn 

slujbele de la sfȃnta bisericǎ, unde oamenii sunt mult mai serioşi, aflȃndu-se ȋn perioda de rugǎciune 

ȋnchinatǎ Naşterii Domnului. Ȋn Moinești, cât și în zonele limitrofe, la sate, copiii sunt dornici să 

ȋntȃmpine sfintelor sǎrbǎtori; tȃnjesc dupǎ  jocul ursului, caprǎ, colindat, stea, pluguşor, iar toatǎ 

suflarea aşteaptǎ bucuria de a-şi manifesta datinile strǎmoşeşti. Obiceiurile din aceastǎ perioadǎ sunt 

considerate a fi printre cele mai frumoase şi mai variate de peste an. O multitudine de tradiţii 

prilejuiesc oricǎrei gospodǎrii sǎ simtǎ splendoarea tradiţionalǎ a sǎrbǎtorilor. Copiii ȋnvaţǎ textele 

colindelor, fetele şi flǎcǎii se pregǎtesc cu seriozitate, curǎţindu-şi hainele de primenealǎ din vreme. 

 
18 Mihai Pop, Pavel Ruxǎndoiu, Folclor literar romȃnesc, Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ, Bucureşti, 1978, p. 142. 
19 Dorinel Ichim, Zona Etnograficǎ Trotuş, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1983, p. 137. 
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Tradiţiile de Crǎciun şi Anul Nou sunt numeroase în toate zonele ţǎrii, iar Moineștiul nu 

reprezintă o excepţie. O grijǎ de seamǎ pentru gospodine o reprezintǎ în preajma sǎrbǎtorilor 

prepararea bucatelor care vor alcǎtui festinul gazdei şi al oaspeţilor. În ceea ce priveşte bucatele 

tradiţionale ale locuitorilor, acestea cunosc o bogatǎ diversitate. Se pregǎtesc: colaci şi prăjituri pentru 

colindǎtori, slǎninǎ, şi muşchi afumat, cârnaţi, tobǎ, calbaşi, preparaţi din mǎruntaiele porcului, 

tochiturǎ moldoveneascǎ, rǎcituri20,  ciorbă de afumătură înǎcrită cu borş21, iar, mai nou, toţi localnicii 

pregǎtesc şi salatǎ de boeuf, obicei culinar originar din mediul urban. Desigur, nucile, merele şi 

dulciurile nu pot lipsi de pe masa tradiţionalǎ a familiei. Toate aceste treburi casnice rǎmân în grija 

femeii; cât despre bǎrbat, el are alte sarcini de dus la bun sfârşit, spre exemplu tăiatul porcului de 

Ignat. 

De asemenea, de o deosebită frumusețe sunt și obiceiurile de Anul Nou – Ursul, Capra, Jianul 

(în Ajunul Anului Nou), Plugușorul sau Buhaiul și Sorcova în prima zi a Anului Nou.      

 Capra 

 Este un obicei care ţine, de regulă, de la Crăciun până la Anul Nou. Ȋn ceea ce priveşte obiceiul 

caprei, animal totemic, Dorinel Ichim preciza: „Jocul cu mǎşti capra cunoaşte o largǎ rǎspȃndire ȋn 

zonǎ, fiind cunoscute mai multe variante ale acestuia, iar ȋn cȃteva sate din zona Trotuşului a pǎtruns 

şi obiceiul denumit cerbul, fiind vorba de o contaminare cu obiceiul caprei”22. Jocul „caprei” 

(uciderea, bocirea, înmormântarea, învierea) a fost la origine, desigur, un ceremonial grav, un element 

de cult. În cadrul sărbătorilor agrare, jocul a devenit un ritual menit să aducă rodnicie anului care 

urmează, spor de animale în turmele păstorilor, succesul recoltelor - invocat şi evocat de boabele care 

se aruncau de gazdă peste cortegiul „caprei”. 

Obiceiul pare că îşi are originea în cele ale romanilor şi elinilor: fie în jocurile şi cântecele 

desfăşurate în jurul altarelor păgâne de preoţii sau cântăreţii travestiţi în dobitoace cu ocazia 

sărbătorilor date pentru cinstea zeilor, ori în versurile satirice contra generalilor ce repurtau vreun 

triumf, fie în amintirile vagi despre dansurile cunoscute la greci sub numele unor păsări răpitoare. 

 De asemenea, aflăm din lucrarea coordonată de Georgeta Roșu că: „Alaiul caprei din Moldova 

a apărut brusc sub influența teatrului de bâlci și a altor manifestări teatrale de la oraș. Alaiul caprei, 

sub influență ucraineană în anumite locuri din Moldova malancă, se compune din moș, babă, capră, 

mire, mireasă, nun, nună, socri, vornic”23. Acest obicei constǎ ȋn schimbul de replici ȋntre personaje 

 
20 Este cunoscutǎ şi sub denumirea de piftie. 
21 Gospodinele obţin borşul acru din huşte: tǎrâţe  puse în apǎ şi lǎsate la înǎcrit, aşezate lângǎ sobǎ. 
22 Dorinel Ichim, op. cit., Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1983, p. 138-139. 
23 Georgeta Roșu (coord.), op. cit, p. 78. 
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şi o micǎ scenetǎ cu iz comic, iar la finalul jocului toţi participanţii alcǎtuiesc o horǎ moldoveneascǎ. 

Mai sunt şi alte variante de joc, la care ia parte un doctor care trebuie sǎ vindece capra bolnavǎ şi un 

vȃnǎtor. Aceastǎ variantǎ se regǎseşte şi ȋn cadrul jocului copiilor din zona Moinești, dar jocul 

bǎtrȃnilor se face dupǎ varianta veche.  

Prin anii 1960-1970 se făceau două rânduri de mascați: un rând al tinerilor de curând bărbați 

fără stagiul militar efectuat și un alt rând, cel al flăcăilor de însurat, cu stagiul militar efectuat. În casa 

unuia dintre tineri se adună întreg grupul pentru a fixa rolul fiecăruia în jocul Caprei. Participanții sunt 

doi arnăuți (doi șefi), mire, mireasă, cavaler și fată de onoare, turc, arap, babă, moșneag, doctor, 

jucătorul și purtătorul caprei. Rolul principal îl deține arnăutul care conduce întreaga „piesă de teatru”. 

Costumația celor doi din capră este de două feluri mascați și nemascați, urâții și frumoșii. Nemascații 

sunt arnăuții, mirele, mireasa, cavalerul, și fata de onoare, care sunt îmbrăcați în „haine frumoase”. 

Arnăutul poartă pe cap un chipiu, care este înconjurat de un șnur auriu; poartă un veston cu epoleți 

împodobiți cu șnur și franjuri galbeni, încins cu o centură lată, pantaloni cu dungă roșie pe lateral, iar 

în picioare poartă cizme cu pinteni. Jocul Caprei este început de cei doi tineri arnăuți după o muzică 

specifică pentru Capră, având în mână un obiect ornamental. Sunt urmați apoi de jucătorul Caprei 

(capra este împodobită cu hârtie colorată). Jocul este continuat de turc care este îmbrăcat în roșu cu 

clopote, tălăngi (clopote duble) la mijloc, la picioare, din șale până jos lateral, bine legate. Poartă 

mască de turc, împodobită cu pene de tot felul. Când sunt primiți în gospodărie, toată echipa își joacă 

rolul. Capra este jucată după muzică și sunt rostite versurile: “Vine capra de la munte/ Cu steluțe albe-

n frunte./Ța, ța, ța, căpriță ța./ Asta-i capră adevărată/Pe la șale dișalată/ Și la cap încoronată/ Și ca ea 

multe nu-s,/Umblă tot cu coada sus. Ța, ța, ța, căprița mea,/ Că eu muguri verzi ți-oi da. Gazdele șă-

și dea paraua / Și să-ți umple teșchereaua. Hai căpriță să plecăm/ Și la alții să jucăm” (Mărturie făcută 

de Marinica Ifrim, Moinești, 44 ani, decembrie 2017) Versurile diferă de la sat la sat și de la oraș la 

oraș. Tinerii care alcătuiesc grupul încing o horă și joacă cu gazda. După joc, membrii grupului sunt 

serviți de către gazde cu vin, cozonaci, prăjituri și colaci. Capra este răsplătită de către gazde cu bani. 

La sfârșit, toți membrii grupului se adună și sunt numărați banii, este plătită Capra, muzica, iar restul 

banilor sunt împărțiți între tinerii mascați, ca apoi fiecare să plece la casa lui.   

  

Piesele componente ale scheletului - capul și bățul  în care stau înfipte sunt realizate din lemn, 

și foarte rar din bare metalice șă sârmă, subțiri. Capul caprei se compune din trei piese distincte, 

coarnele și cele două fălci, fiecare având un rol bine determinat. Falca superioară, uneori atinge 30 de 

cm, este imobilă și lungă, având forma unui L răsturnat; pe ea se prind coarnele, ochii, urechile și 
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nările măștii, iar la baza ei se coase pânza, uneori o piele de capră adevărată, ce acopere față și corpul 

purtătorului măștii, o piele subţire cu păr pe ea24. În dreptul ochilor se fac în lemn două scobituri unde 

se pun două boabe de fasole mari, albe, cu pete negre, peste care se lipeşte hârtia neagră cu încreţituri 

sau pielea cu păr. În loc de urechi, capra are două găvane de lingură. Pe ceafă are patru corniţe, frumos 

împodobite cu hârtie colorată, pe care se află înşirate şiraguri de mărgele. În dosul coarnelor se află o 

oglindă care răsfrânge foarte mândru lumina de pe la casele unde intră capra noaptea. În cele două 

fălci de sus ale capului, se pune falca de jos, care se mişcă în jurul unui cui care nu se vede. Aceasta 

falcă este îmbrăcată la fel ca şi capul. Sub ceafă este o gaură în care se pune un băţ lung de un cot, de 

care se ţine capra. De partea de dinaintea fălcii de jos se află atârnat un clopoţel, iar de partea de 

dinapoi se află legată o sârmă. Dacă această sârma se lasă slobodă, partea de dinaintea fălcii de jos 

atârnă şi, astfel, gura caprei se deschide. 

 Dacă s-ar trage scurt de sârmă, gura caprei s-ar închide printr-o clămpăneală seacă, de lemn. 

Fireşte clopoţelul sună. Sunt întâlnite și jocuri și melodii specific unei zone foclorice, precum 

mușamaua, brâul, pas-patinel, hîrloanca și hora în Văsiești25. 

Mușamaua o regăsim în municipiul Moinești.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 N. Jula și V. Mănăstireanu, Tradiții și obiceiuri  românești. Anul Nou în Moldova și Bucovina, Editura pentru Literatură, 

București, 1968, p. 19. 
25 Ibidem, p. 22. 
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OBICEIURI ȘI DATINI SPECIFICE  CRĂCIUNULUI 

 

Educatoare: Stoicea Aurelia 

Grădinița: Pătroaia Vale, Jud. Dâmbovița 

 

Dintre datinile noastre strămoșești voi aminti aici: colindul, steaua, plugusorul, 

capra, sorcova, Iordanul și botezul cailor. 

COLINDELE fac parte din folclorul nostru religios, exprimând prin forma lor 

artistică duioșia, evlavia și valoarea teologică creștină. 

Colindatul, are loc în seara de 23 decembrie și până la revărsatul zorilor, cu acest prilej 

copiii însoțiți de părinți merg cu colinda.Cu traista după gât, cu bâta în mână și căciula 

pe urechi, colindătorii merg din casă-n casă și strigă la ferestre luminate ,,Bună 

dimineața la Moș Ajun, ne dați ori nu ne dați ?” Dacă cei din casă întârzie a le deschide 

ușa spre a le împărți colindeți, încep să cânte mai departe ,, Am venit și noi o dată la un 

an cu sănătate, și la anul să venim, sănătoși să vă găsim. Ne dați, ori nu ne dați ?” Cu 

acest prilej, gazda le împarte colindețe: covrigi, nuci, mere, colăcei din făină frământați 

și copți chiar în acea noapte a Moș Ajunului. Sub numele de colind și colindat trebuie 

să înțelegem vechiul obicei pe care îl întâlnim în sărbătorile Crăciunului, când copiii, 

ca și flăcăii satului, merg din casă în casă, cântând cântece pentru a ura sănătate și 

fericire gazdelor ce-i ascultă, de la care primesc daruri(colindețe) în bani sau în 

natură(nuci,covrigi,mere,colaci).  

Colindele interzise de către comuniști, erau cântate de către școlari, în preajma 

Crăciunului. Cele mai cunoscute colinde din zona noastră sunt Trei păstori, Steaua, 

Florile dalbe. 

   STEAUA este un colind care începe din prima seara Craciunului. Acest obicei 

vrea să amintească de steaua care a vestit nașterea lui Iisus și i-a călăuzit pe cei trei 

Magi. Cântecele despre stea provin din surse diferite: unele din literature bizantină 

ortodoxă, altele din literatura latină medievală a Bisericii Catolice, câteva din literatura 

de nuanță Calvină și multe din ele, chiar din tradițile locale. Micul cor al stelarilor, care 

intra în casă în zilele Crăciunului, cânta versuri religioase despre nașterea lui Iisus: ,, 

Steaua sus răsare” , ,,Trei crai de la răsărit”, ,, în orașul Vitleem” Plugușorul este cel 

care vestește anul nou și face urări de sănătate și prosperitate gospodarilor. Se cântă sau 

se recită versuri, în numeroase variante, de către tineri , în curtea gospodăriilor țărănești, 

mânând un plug alegoric miniatural. 
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CAPRA este un obicei care se desfășoară în noaptea de anul nou,când tinerii 

merg cu ,,capra’’. Ca și în celelalte jocuri cu măști practicate în timpul sărbătorilor de 

iarnă, și în jocul caprei și-au făcut loc, pe lângă măștile clasice (Capra, ciobanul, țiganul, 

butucarul) , măștile de draci și moși care, prin strigăte, chiote, mișcări caraghioase, 

măresc nota de umor și veselie, dând uneori o nuanță de grotesc. În cadrul sărbătorilor 

agrare, jocul a devenit un ritual menit să aducă rodnicie anului care urmează, spor de 

animale în turmele păstorilor, succesul recoltelor – invocat și evocat de boabele care se 

aruncă de gazdă peste cortegiul ,,caprei” . Sorcova cuprinde o legătură de flori 

artificiale, aranjate pe o scândură de lemn, cu care copiii sorcovesc pe cei mai în vârstă, 

rostind un text arhicunoscut, al cărui conținut s-a păstrat până în zilele noastre, 

conținând urări de sănătate și prosperitate. 

BOBOTEAZA se sărbătorește în fiecare an pe 6 ianuarie și se realizează prin 

sfințirea apelor. Boboteaza și Sf. Ion marchează și sfârșitul sărbătorilor de iarnă. De 

oricei, în această perioadă ar trebui să fie foarte frig, ger să crape pietrele, care să-și 

justifice expresia. Sărbătoarea are însă și semnificații diferite în cultul catholic față de 

cel ortodox.  În timp ce Biserica Ortodoxă celebrează în această zii botezul lui Iisus 

Hristos în râul Iordan de către proorocul Ioan Botezătorul, în Biserica Catolică de rit 

latin sărbătoarea Epifaniei Domnului amintește de vizita magilor la Pruncul Iisus. 

Totuși ambele biserici celebreaza pe 6 Ianuarie, recunoașterea lui Iisus ca Messia. 

De sfântul Ion, tinerii din sat mergeau cu urări pe la casele oamenilor cu Iordanul, 

obicei păstrat până astăzi. 

BOTEZUL CAILOR este tot un obicei local, care are loc în ziua de Bobotează, 

cănd are loc și o întrecere între cei mai buni cai.La această întrecere participă atât tineri 

cât și bătrâni. Cel mai dibaci călăreț câștigă întrecerea și se spune că în anul care va 

urma va avea mult noroc.  

            HORA SATULUI se desfășura în fața cârciumii și ulterior în Caminul Cultural. 

Dansurile populare solicitate lăutarilor erau: hora mare, sârba, brâulețul, rustemul, 

murgulețul, ciobănașul, etc. Acest obicei s-a pierdut în comuna Crângurile, dar doresc 

sa-l fac cunoscut prin intermediul acestei lucrări. 

La horă se adunau fetele și flăcăii satului pentru joc. Aici venea tot satul, unii ca 

simpli spectatori, iar părinții pentru a se mândri cu odraslele lor, căutându-le perechea 

potrivită pentru căsătorie. 

Lăutarii cântau muzică populară după un program de-al lor sau primind comenzi 

de la tineri, în schimbul unor sume de bani plătite drept ciubuc (bacșiș). În mijlocul 

horei intrau perechi de tineri, îndeosebi cei ce cunoșteau bine pașii și atrăgeau 
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aprecierea celor de pe margine.   Unele dansuri populare cereau o anumită virtuozitate 

din partea dansatorilor, astfel că, nu oricine se încumeta să le execute, cerau rezistență 

fizică și adptare la schimbările de ritm și de deplasare, între tineri având loc un fel de 

întrecere. Fetele mai mici învățau pașii de dans acasă, de la frații și surorile mai mari. 

De asemeni învățau cum să se comporte în societate. 
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TRADIȚII  ȘI  OBICEIURI  DE  CRĂCIUN DIN 

ZONA FĂGĂRAȘULUI 

URS BIANCA RENATE 

     

 

     În prima zi de sărbătoare a Crăciunului pornesc colindătorii, organizaţi, în lumea satului 

făgărășean, în trei grupuri : „stelarii ”,„ Irozii ”și ceata feciorilor.  

  
 

Grupul „stelarilor” este format din 4-5 copii de scoală ce merg pe la casele oamenilor cântând 

colinde și ducând „ steaua ”. Steaua purtată cu ocazia colindelor se face din lemn uşor şi are mai 

multe colţuri. Se împodobeşte cu hârtie colorată și are fixată la mijloc o iconiţă cu Maica Domnului 

şi Isus Hristos. Când merg cu steaua copiii sunt uneori însotiti de mascați care poartă și numele turci 

. Aceștia sunt de obicei adulți sau adolescenti care pot avea grijă de micii colindători. În unele sate 

din Tara Făgăraşului aceşti copii poartă peste căciulă  un  «capeneag » de formă cilindrică, 

împodobit cu chipuri de îngeri, mici iconiţe, cruciuliţe și lanţuri din hârtie colorată ; la brâu ei poartă 

săbii de lemn cu care bat în ritmul cântecului și al rostirii textului. Grupul stelarilor trece pe 

la porțile caselor și întreabă: 
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„Primiți cu steaua?..Primiți cu steaua?. Se continuă cu „Cine primește/ Steaua frumoasă/Și 

luminoasă/ Cu colțuri multe/ Și mărunte/ De la nașterea/ Lui Hristos/ Dăruite”. 

 

 

„Irozii”– este un obicei popular, dar în acelaşi timp este şi o piesă de teatru în care este simbolizată 

venirea crailor de la Răsărit care sunt călăuziţi de o stea, la locul Naşterii Domnului. Piesa de teatru 

este pusă în scenă  în cea mai mare parte în biserici. Actorii sunt copiii, care au diferite roluri. Unul 

este împăratul Irod, alţi trei copii sunt magii, unul este ciobanul, iar alt copil este un ostaş. Această 

piesă  pune în evidenţă  şi momentul când împăratul Irod dă ordin ostaşilor săi să fie omorâţi toţi 

copiii, cu speranţa că şi pruncul Isus va fi ucis. Personajele sunt întruchipate de copii costumaţi 

special pentru a reda cât mai exact realitatea. Colindătorii lucrează la costume în perioada postului 

astfel încât să arate cât mai bine pentru ajunul Crăciunului. Irod este îmbrăcat întrun costum roşu cu 

o coroană pe cap şi sabie, preotul în haine specifice şi poartă o cruce, ciobanul are o blană de oaie, 

iar craii în costume de diferite culori cu coifuri pe cap şi înarmaţi cu săbii. Sceneta jucată de 

colindători redă momentul în care cei trei Crai de la Răsărit ajung în Palestina pentru a-l cinsti pe 

pruncul Isus cu aur, smirnă şi tămâie. Craii sunt aduşi la curtea regelui Irod care îi întâmpină cu 

răceală. Soldatul îi raportează regelui că au fost prinşi trei oameni străini. La întrebările lui Irod, 

aceştia răspund că au plecat, călăuziţi de o stea, să îl caute pe împăratul care tocmai s-a născut. Irod 
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răspunde că el este singurul împărat, după care spune în versuri cum a ordonat el tăierea celor 

14.000 de prunci. Colindul are şi o parte în care Irod şi cei trei Crai se duelează cu săbiile, fiecare 

susţinându-şi poziţia în legătură cu adevăratul împărat. Sunt despărţiţi de personajul care îl 

intepretează pe cioban în final, colindătorii cântă împreună şi urează sărbători fericite gazdei. Tinerii 

merg cu Irozii toată noaptea dintre Ajun şi Crăciun şi parcurg disante destul de mari pentru a colinda 

cât mai multe case.  În vremurile vechi colindători  primeau covrigi, nuci, mere, cozonac. Acum însă 

ei sunt răsplătiți cu bani. 

 

Ceata este compusă din aproximativ 7 până la 12 tineri care aleg o gazdă, unde se adună pentru 

prima dată pe 6 decembrie, în ziua de Sfântul Nicolae, când se stabilește ce funcție va deține fiecare 

fecior. Conducătorul cetei este vătaful mare. Crâșmarul se ocupă cu gestiunea băuturilor, casierul, cu 

plata muzicanților și cu strângerea darurilor primite în urma colindatului, iar stegarul păzește 

steagul, cel mai de preț obiect al cetei. 

Când ceata este la gazdă, steagul se arborează fie la podul casei, fie la poartă, înălţat pe o prăjină 

foarte înaltă. Cei care nu fac parte din ceată  au dreptul, dacă sunt în stare, să „fure” steagul (îl pot 

smulge din mâna stegarului sau a celui care îl joacă). Dacă reuşeşte să fugă cu el fără a fi prins până  

la cârciuma satului, înseamnă că  a câştigat, şi în acest caz ceata trebuie să răscumpere steagul, 
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plătind atâta băutură  cât cere învingătorul (de obicei 10-20 litri de vin sau 5-10 litri de rachiu). Este 

o mare ruşine pentru ceată dacă i-se fură steagul, pentru cã acesta trebuie păzit cu cea mai mare 

atenţie. Obiceiul steagului nu mai este păstrat decât în foarte puţine sate din Ţara Făgăraşului. 

În satul Berivoi băieţii duc de bună voie cizmele la fetele sau drăguţele lor din sat, iar ele le 

împodobesc cum se vor pricepe mai bine, poate chiar ajutate de mame şi bunici. Înainte să vină 

băiatul să le ia, cizmele sunt ascunse în casă, iar el trebuie să le găsească. Până reuşeşte să-şi 

găsească cizmele, la masă se serveşte cozonac şi vin fiert, pentru voia bună a gospodarilor. La joc, 

băieţii îşi aduc cizmele împodobite pentru a fi admirate, iar priceperea fetelor va fi făcută cunoscută 

tuturor. Bătrânii satului spun că acest moment  poate conta foarte mult în viitoarea căsătorie, pentru 

că fetele lăudate de cât mai mulţi oameni se măritau chiar în anul următor, mai ales că le era 

apreciată măiestria. 

Jocul cetei de feciori – în prima zi a sărbătorii Naşterii Domnului, cetaşii merg la biserică îmbrăcaţi 

în costum naţional, unde îi colindă  pe credincioşii veniţi la slujbă. În prima zi a sărbătorii Nașterii 

Domnului, cetașii merg la biserică  îmbrăcați în costum național, unde îi colindă  pe credincioșii  

veniți la slujbă. Feciorii și fetele din ceată, în prima zi a sărbătorii, scot jocul la căminul cultural. 

Acolo merg toți sătenii și petrec alături de cetași. „Jocul“ se ține în toate cele trei zile de Crăciun, pe 

2 ianuarie, de Bobotează și de Sfântul Ion. Ceata se "desface" dupa Bobotează, pe 7 ianuarie .  

 

 

Ceata inițiază fetele la joc. Feciorii sunt datori, după obicei, să joace toate fetele care vin, după cum 

o fată intrată în joc e datoare să joace tot timpul anului cu oricare fecior ar chema-o. 
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Elemente moderne aplicate în jocul didactic matematic 

“Spiridușul Val-Vârtej strică tot, spiridușul Hărnicel- Frumușel repară tot”  

 

Prof. înv. preprimar Ursu Nicoleta-Mioara,  

Grădinița cu program prelungit nr.18, Iași  

 

Motto ,,Fără joc, întreaga viață a copilului degenerează ca o floare lipsită de apă și de 

soare.”(Mihai Stoian) 

„Sufletul și inteligența devin mari prin joc. Despre un copil nu se poate spune că el crește și 

atât; trebuie să spunem că el se dezvoltă prin joc.„(Jean Chateau) 

“Jocurile copiilor sunt jocuri foarte grele. Copiii nu sunt niciodată mai serioşi decât atunci 

când se joacă. “(Michel de Montaigne)  

Pornind de la aceste scurte definiții, ne dăm seama, încă o dată, de importanța nemărginită a 

jocului în creșterea, dezvoltarea, formarea complexă și transformarea armonioasă a copilului, de cât 

de important este pentru copil să pătrundă tainele cunoașterii într-un mod firesc, natural, prin joc, 

accesibilizat vârstei lui. 

Percepțiile educatorului despre rolul și semnificațiile jocului s-au schimbat de-a lungul 

timpului, iar elementele clasice, tradiționale, care și-au dovedit eficiența în înțelegerea realității, în 

comunicare, în dezvoltarea armonioasă a copilului,  au început să fie completate de tot mai multe 

elemente moderne de abordare a conținuturilor, a strategiilor folosite, a algoritmilor de predare- 

învățare, consolidare, evaluare, etc.  

Înțelegerea noțiunilor de matematică reprezintă un pas important în înțelegerea realității 

înconjurătoare, copilul află despre ființe, despre obiecte(formă, culoare, dimensiune, număr, poziții 

spațiale), învăță să facă clasificări, să formeze mulțimi, să numere, să identifice forme geometrice ale 

obiectelor, poziția ocupată de acestea în raport cu alte obiecte, să facă negații, afirmații, să construiască 

relații, să gândească logic, să cerceteze și multe altele.  

În cadrul domeniului știință, mă voi axa în această lucrare pe partea de abordare a a 

conținutului matematic, prin împletirea elementelor tradiționale și moderne, prin apropierea copiilor 

de noțiunile matematice într-o formă atractivă, prin intermediul jocului, al personajelor inventate, a 
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elementelor surpriză, prin explorare, cercetare directă, prin interacționare cu ceilalți copii, prin 

comunicare calitativă, prin implicare afectiv- emoțională.  

Astfel, vreau să evidențiez în continuare, cum poate deveni atractiv și facil un conținut al 

domeniului știițific matematică, folosind ca exemplificare un joc denumit sugestiv “Spiridușul Val-

Vârtej strică tot, spiridușul Hărnicel- Frumușel repară tot”.  

În cadrul acestui joc am introdus elemente moderne transformându-l, făcându-l mai atractiv, 

sporindu-i eficiența, aplicativitatea și durabilitatea noțiunilor matematice acumulate.  

Elementele moderne din cadrul acestui joc au presupus:  

 personaje inventate (marionete), măști confecționate de copii, versuri ritmate, mișcări din 

lumea animalelor, onomatopee, surprize, recompense,  

 copiii sunt încurajaţi să se implice în joc cu plăcere, fără a se aduce critici,  

 relaţie multidirecţională, copiii având posibilitatea de a adresa întrebări, de a cere indicaţii, 

lămuriri,  

 atmosfera creată este calmă, implicarea socio-afectivă puternică, motivaţia intrinsecă 

predominantă, copiii timizi încurajaţi să comunice, să încerce să rezolve sarcinile didactice,  

 accentul este pus pe interactivitate,  

 urmărim stimularea inteligenţelor multiple,  

 accentul este pus pe calitate, pe înţelegerea informaţiilor, pe formarea unor ansambluri 

structurale de lucru şi nu pe cantitate,  

 stilul cadrului didactic este flexibil, copiii pot reveni asupra cerinţelor, pot solicita explicaţii.  

Scopul acestui joc didactic a vizat consolidarea cunoştinţelor referitoare la formarea de 

mulţimi după criterii date (formă, culoare, dimensiune, etc.), dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi a 

utiliza numere; dezvoltarea spiritului de observaţie, a gândirii, a atenţiei voluntare a copiilor; utilizarea 

corespunzătoare a limbajului matematic.  

Obiectivele operaţionale urmărite în cadrul jocului didactic “Spiridușul Val-Vârtej strică 

tot, spiridușul Hărnicel- Frumușel repară tot” au fost:  
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1. Să formeze mulţimi de  ființe, obiecte după un criteriu dat (formă, dimensiune, culoare).  

2. Să numere elementele dintr-o mulţime, folosind în mod corect numeralul cardinal.  

3. Să recunoască cifrele corespunzătoare elementelor din fiecare mulțime.  

4. Să verbalizeze operaţia efectuată, utilizând un limbaj matematic adecvat: mulţime, grupare după ... 

(criteriu dat), număr, cifră.  

Sarcina didactică a vizat formarea de mulţimi după un criteriu dat; numărarea elementelor 

dintr-o mulţime; identificarea cifrelor corespunzătoare elementelor din fiecare mulțime, exprimarea 

matematică corectă.  

Regulile jocului au fost explicate clar, concis de către educatoare. Locul de desfășurare al 

jocului este “orașul spiridușilor lui Moș Crăciun”. Au fost introduse apoi cele două personaje, cei doi 

spiriduși (marionete).  

Spiridușul negativ “Val-Vârtej” suflă o vrajă de adormire către copii. Apoi, acesta amestecă 

toate elementele mai multor mulțimi (diferite animalele din pluș) și fuge. 

 Intră în scenă spiridușul pozitiv Hărnicel-Frumușel care îi trezește pe copii cu ajutorul 

fluierului fermecat și îl  atinge cu bagheta fermecată pe unul dintre aceștia. Copilul ales trebuie să 

rezolve sarcina formulată, de exemplu - să formeze mulțimea urșilor de culoare maro, să îi numere și 

să arate care cifră corespunde numărului de urși din mulțime, să formeze mulțimea iepurașilor mari,  

să îi numere și să arate care cifră corespunde numărului de iepuri din mulțime, etc. 

În mod asemănător se va derula jocul în continuare, copiii întorcându-se la locurile lor, imitând 

glasul și mișcările animalelor din mulțimea formată (glasul și mișcările ursului, de exemplu). De pe 

margine copiii vor striga “Spiridușul Val-Vârtej strică tot, spiridușul Hărnicel-Frumușel repară 

tot”.  

În partea a doua, a complicării jocului, elementele unor mulțimi vor fi așezate în cercuri mari, 

jos pe covor. Un copil mascat, reprezentându-l pe “Val-Vârtej” va amesteca elementele din cercuri. 

Un alt copil va purta masca “spiridușului Hărnicel-Frumușel”. Acesta va sări prin mai multe 

cercuri, va aduna elementele unei mulţimi şi va alege cifra potrivită numărului de elemente din 

mulțime. De pe margine copiii vor striga “Spiridușul Val-Vârtej strică tot, spiridușul Hărnicel-

Frumușel repară tot”.  
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O altă varianta ar fi ca “Hărnicel-Frumușel”, împreună cu un copil- partener de sprijin să 

caute jetoane-siluete de animale în traista lui „Val-Vârtej”, să formeze apoi mulţimi după un criteriu 

(formă, dimensiune, culoare) şi să le prindă pe un panou, realizând un tablou al animalelor din pădure.  

O altă variantă ar fi ca preșcolarii să identifice mulțimea pe care o au de format,  răspunzând 

la ghicitori (Un prieten credincios, Fără frică, bătăios, Hoțul frică de el are, Când îi iese în cărare. - 

CÂINELE, Lungi urechi, picioare lungi, Doar cu pușca îl ajungi! - IEPURELE, Cui îi place să se-

mbrace, În cojoc cu mii de ace? - ARICIUL, Cât e vara – cucurigu!, Cucurigu - când dă frigu! Cine-i 

frate dumnealui? Cum îl cheamă? Poţi să-mi spui? - COCOȘUL, Miaună și se alintă, Cât este ziua de 

lungă. - PISICA). 

 Elementele de joc au cuprins închiderea şi deschiderea ochilor, vraja magică a somnului, 

trezirea fluierului fermecat, ascunderea obiectelor, aplauzele, surpriza – cele două personaje spiridușii 

Val-Vârtej și Hărnicel-Frumușel, bagheta magică, jucării animale muzicale, scurte versuri hazlii-

ghicitori,  săriturile prin cercuri, deplasarea folosind onomatopee și paşi de vieţuitoare.  

Strategia didactică folosită în cadrul jocului “Spiridușul Val-Vârtej strică tot, spiridușul 

Hărnicel-Frumușel repară tot” a cumulat variate metode şi procedee didactice (explicaţia, 

povestirea, demonstrația, exerciţiul, partenerul de sprijin, călătoria misterioasă, elemente de joc), 

material didactic (personaje “Val-Vârtej” și “Hărnicel-Frumușel”, măști, bagheta, fluier, jucării de 

pluş - vieţuitoare, traista cu jetoane din carton, versuri-ghicitori, cercuri, panou, stimulente animale).  

În concluzie, îmbinând elemente tradiționale și moderne, copiii au pătruns pe tărâmul științei 

într-un mod atractiv, prin contactul direct cu realitatea, prin explorarea spațiului înconjurător apropiat, 

au experimentat emoții pozitive în relațiile cu ceilalți copii.  

Să nu uităm că: 

“Jocul este cel mai elevat tip de cercetare.” Albert Einstein 

“Jocul este un impuls irezistibil, prin care copilul îşi modelează propria-i statuie.” Jean 

Chateau 

“Un copil poate oricând să înveţe un adult trei lucruri: cum să fie mulţumit fără motiv, cum să 

nu stea locului niciodată şi cum să ceară cu insistenţă ceea ce îşi doreşte.” Paulo Coelho 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Albert+Einstein
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Jean+Chateau
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Jean+Chateau
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PROMOVAREA TRADIŢIILOR DE CRĂCIUN LA PREŞCOLARI 

 PROF.ÎNV.PREŞC.VASILE FLORIANA GABRIELA,G.P.N.VIŞINA NOUĂ,JUD.OLT 

 

           Tradițiile și obiceiurile populare sunt elemente ce definesc un popor, oferindu-i identitate, de 

aceea ele trebuiesc cunoscute, conservate și protejate.Dicționarul definește tradiția ca fiind ”ansamblu 

de concepții, de obiceiuri, de date și de credințe care se statornicesc istoricește în cadrul unor grupuri 

sociale sau naționale și care se transmit (prin viu grai) din generație în generație, constituind pentru 

fiecare grup social trăsătura lui specifică. 

          Tradiția este de fapt, o legătură între trecut și prezent și exprimă moștenirea de obiceiuri și norme 

de comportament, specifice unui popor, este cartea de vizită a unei nații, conștiința de sine, memoria lui 

socială.Tradiția este întâlnită în toate sferele vieții: artă, cultură, morală, psihologia socială, artizanat, de 

aceea societatea în care trăim este obligată să nu-și lase semenii să uite datinile sau obiceiurile 

strămoșești.Alături de literatură, care constituie un factor cu eficienţă sporită în educaţie, arta populară 

îşi are şi ea o contribuţie de seamă.  

        În primul rând, copiii încep să înţeleagă specificul poporului din care fac parte, aspiraţiile lui, 

idealurile de ieri şi de azi, care sunt oglindite în creaţiile meşteşugarilor.În al doilea rând, punându-i pe 

copiii de la vârsta preşcolară în direct cu unele deprinderi ale acestor îndeletniciri, pe care bunicii sau 

meseriaşii întâlniţi ocazional în târguri sau alte festivaluri de folclor le practică, le educăm respectul şi 

dragostea pentru o posibilă meserie, pe care, de ce nu, o pot îmbrăţişa când vor fi mari. 

       Ca educatori avem datoria morală să-i învățăm pe copii să iubească locurile natale, portul românesc 

și pe români, să prețuiască și să respecte obiceiurile si tradițiile zonei în care s-au născut, practic să le 

sădim în suflet aceste elemente definitorii ale identității neamului românesc, fără de care nu am mai 

putea ști cine suntem de fapt noi, românii pe acest pamânt.Evenimentele într-un an școlar  încep cu 

sărbătoarea Sfântului Nicolae, urmată de cea a Crăciunului, a Anului Nou, a Bobotezei, a Sfintelor Paști 

și a altor obiceiuri locale, ce se fac cunoscute copiilor prin intermediul familiei, a reprezentanților 

bisericii sau ai altor invitați ce participă ca parteneri în grădiniță.La români, sărbătorile de iarnă, în 

special Crăciunul, sunt sărbători de suflet.Amintirea copilăriei ne revine puternic în suflet și în minte: 
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zăpezi bogate, oameni de omăt, pârtii pentru săniuțe, colinde și clinchete de clopoței, miros proaspăt de 

brad și de cozonaci, nerăbdarea așteptării darurilor.Toate acestea creează în sânul unei familii o 

atmosferă de liniște, împlinire, iubire, credință. 

        La această vârstă tradițiile sunt greu de înțeles, de aceea, noi, educatoarele încercăm să transmitem 

din generație în generație, portul, graiul, obiceiurile și datinile, așa cum le-am moștenit de la străbuni 

folosind diferite ocazii: vizitarea unor muzee etnografice, vizionarea unor spectacole de folclor, 

lecturarea unor opere din literatura populară, prezentarea de obiecte de artă populară și nu în ultimul 

rând interpretarea unor roluri.O ocazie eficientă de valorificare a tradițiilor  populare și a obiceiurilor 

românești o constituie serbările. Ele sunt un izvor de bucurii și satisfacții ce creează copiilor o stare de 

bună dispoziție, favorabilă atât dezvoltării psiho-fizice cât și estetice.  

         Serbarea ”Bradului de Crăciun” cuprinde întotdeauna colinde, scenete legate de nașterea lui Iisus, 

dansuri populare, dansul caprei sau al căluților, plugușorul sau sorcova.Copiii interpretează diferite 

roluri: solist vocal, dansator, povestitor, creator de obiecte artizanale, formându-și sau perfecționându-

și o serie de abilități artistice. 

         Valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu preșcolarii 

reușim să înfrumusețăm viața copiilor, îi ajutăm să cunoască tradițiile românești și rolul important pe 

care-l au în viața oamenilor din cele mai vechi timpuri sau modul în care aceste tradiții au dăinuit peste 

timp.Formele de prezentare a evenimentelor pot fi diverse: șezători în care copiii cunosc îndeletnicirile 

bunicilor și în care sunt inserate zicători, strigături, doine sau dansuri populare, obiceiuri populare, 

precum Drăgaica sau Paparuda, scenete cu teme religioase-Nașterea, Învierea ș.a.La acestea, un rol 

important îl au chiar  bunicii sau părinții care, pe lângă aportul adus la amenajarea spațiului cu obiecte 

populare vechi, pot participa direct, având propriul rol: interpret, instrumentist, olar, țesător.Prin 

conținutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înțeleagă mesajul și conținutul acestor obiceiuri populare, 

adaptându-le particularităților de vârstă și aptitudinilor artistice individuale. 

       Cu acest prilej introducem copiii într-o lume frumoasă a cântecului, a dansului, a poeziei, a 

poveștilor, a glumelor, a proverbelor, a zicătorilor, a tuturor evenimentelor tradiționale.Costumele 

populare – ia și fota, brâiele, opincile, cămașa și ițarii sunt pregătite pentru spectacolul mult așteptat.De 

asemenea, atmosfera de sărbătoare din sala de festivități prin ornarea și decorarea cu elemente specifice 
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sărbătorii constituie un alt prilej de bucurie pentru copii, ei descoperind tradițiile și obiceiurile practicate 

în timpuri străvechi, simt și prețuiesc frumusețea acestora.Dansurile populare sunt un mijloc puternic de 

a trezi în sufletul copiilor dragostea pentru plaiul natal, îi familiarizează pe aceștia cu melodiile populare 

românești de joc specifice zonei natale. 

         Copiii îndrăgesc dansul popular pentru ritm, dar și pentru simțire și îl învață cu plăcere, imitându-

i pe cei mari.Cu ocazia sărbătorilor de iarnă copiii învață colinde, adevărate comori de simțire, de 

gingășie sufletească, și nu în ultimul rând, de frumusețe literară.Cântecele populare întâlnite la toate 

serbările antrenează, tonifică și energizează gândirea, memoria, atenția, imaginația, creativitatea, spiritul 

de disciplină, prietenia.Dacă jocul și cântecul nu este trăit, nu poate pune în rezonanță corzile sufletești 

ale ființei umane.Când priviți o serbare cu obiceiuri străvechi ale românilor, cu cântece si dansuri 

populare, gândiți-vă că priviți un moment oglinda și sufletul acestui popor, ce a considerat păstrarea 

tradiției o datorie și o onoare. 

        Moștenirea pe care am primit-o trebuie dusă mai departe de preșcolarii pe care-i educăm pentru că 

un popor trăiește prin ceea ce lasă fiilor săi.Este bine să cunoaștem și să transmitem copiilor măcar  un 

strop din ceea ce a creat omul simplu de la țară cu iscusința minții și cu căldura sufletului său. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI ÎN SERBAREA DE CRĂCIUN 

 

Prof. Inv. Primar Zaharia Alina Gabriela 

Scoala Gimnaziala ”Căpitan Av. Mircea T. Bădulescu” , loc. Buzau, jud. Buzau 

 

 Pentru majoritatea dintre noi, sărbătorile de iarnă reprezinta o perioadă a bucuriei, a revederii 

celor dragi și a întoarcerii către cele sfinte. Un motiv în plus pentru care ne place această perioadă a 

anului îl reprezintă mulțimea de tradiții de Crăciun din România, care dau Sărbătorii Nașterii 

Domnului un farmec aparte. Sărbătoarea Crăciunului este şi sărbătoarea colindelor străbune care ne 

îndeamnă să păstrăm credinţa părinţilor, moşilor şi strămoşilor noştri. Colindele ne aduc în suflet 

frumuseţea copilăriei, cu toate sentimentele trăite atunci, când noi eram colindătorii. Prin colinde se 

îmbogăţeşte orizontul spiritual al copiilor, se dezvoltă gândirea, capacitatea de memorare, se dezvoltă 

ritmul şi auzul muzical, se adâncesc sentimentele de preţuire pentru datinile româneşti. Colindele nasc 

în sufletele curate ale copiilor nespusă iubire pentru Fiul lui Dumnezeu, având un rol important în 

formarea lor religioasă. 

 Colindatul este un obicei străvechi, păstrat din moși strămoși până în zilele noastre. Colindul 

este zestrea noastră spirituală de neprețuit pentru că el transmite o veste de la Dumnezeu. Colindătorii 

merg cu voioșie din casă în casă să anunțe Nașterea Pruncului Iisus Hristos, ca niște solii binecuvântate 

de Domnul. Colindatul, reprezintă vestirea Nașterii lui Hristos, așadar o bună-vestire. Amintim aici 

cum Apostolii au fost trimiși să dea de știre lumii întregi de venirea Fiului lui Dumnezeu întrupat și 

apoi înviat în lume, așa sunt meniți și colindătorii să facă acest lucru în fiecare an. 

 În fiecare an, de Crăciun organizez cu elevii mei, serbarea închinată nașterii Mântuitorului.  

Anul acesta le-am propus elevilor și părinților punerea în scenă, pe lângă alte obiceiuri de Crăciun și 

Anul Nou( Bună Dimineața, Sorcova, Semănatul, Plugușorul) și a Jocului cu Măști. Prin unirea 

forțelor părinților și mai ales prin ajutorul dat de una dintre mămici , o doamnă cu mâini de aur, am 

reușit să realizăm cele mai frumoase măști . 

 Măștile folosite în jocul Sărbătorilor din Țara Vrancei reprezintă un obicei străvechi, acest 

joc reușind să adune laolaltă zeci de mascați, motivația profundă rezidând în sporirea puterii de 

schimbare la față a timpului, Anul Vechi, și sub presiunea cetelor de mascați, trebuind neapărat să 

lase acum locul Anului Nou, timpului primenit și reîmprospătat. Expresii ale unei culturi străvechi, 

măştile rearmonizează omul contemporan cu spiritul moşilor şi strămoşilor, deschizând o fereastră 
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spre o lume pierdută, dar ale cărei ecouri încă se mai aud în pragul marilor sărbători de la 

întretăierea anilor. 

              Toate aceste tradiţii s-au păstrat practic prin viu grai. Ritualurile începeau cu venirea a ceea 

ce localnicii numesc ”mascaţii”, persoane care purtau diverse măşti şi care loveau în talange şi 

aveau bâte bifurcate, ca să alunge răul. Ei se fereau să folosească cuvântul ”drac”, vorbind despre 

”dimon”, tocmai pentru că în mentalitatea lor asta ar fi atras răul. De pildă, ceea ce localnicii 

numeau ”mana vacii”, este, de fapt, o boală specifică a animalelor, dar pe care oamenii şi-o explicau 

prin atingerea răului. Aşa se face că ”mascaţii” intrau inclusiv în grajduri sau în podurile caselor. 

Aceşti mascaţi erau oameni care ştiau să stârnească hazul şi care  aveau  imaginaţie,  inventivitate.  

Pe  de  altă  parte,  masca  populară  pentru  alungarea duhurilor rele era concepută să fie cât mai 

urâtă. ”Ca să sperii pe urât, trebuie să fii mai urât ca el”(Paul Buța). 

 Copiii au învățat foarte repede jocul cu măști și au intrat atât de natural în atmosfera timpurilor 

rememorate, încât la final părinții ne-au aplaudat și felicitat pe toți pentru efortul depus . 
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Tradiții și obiceiuri de Crăciun, Anul Nou și Bobotează 

Ispas Gabriela Loredana 

 

 Cei mai frumoși ani din viața omului sunt anii copilăriei, iar cel mai frumos loc este locul 

unde ne-am născut. De fiecare data, când ne întoarcem în timp, ne năpădesc amintirile și emoțiile. 

Toți avem în memorie iernile copilăriei cu jocuri pline de veselie, săniușul, derdelușul oamenii de 

zăpadă, dar mai ales râsetele copiilor ce chiuiau de bucurie. Țăranul este cel mai bun păstrător al 

zestrei ritual, care sunt prilejuri de mare bucurie din viața unui om. 

 Românul a știut ca nimeni altul să își ,,împodobească” iarna cu datini și obiceiuri deosebite, 

acestea stand mărturie a faptului că avem rădăcini din care ne tragem seva. 

 Sărbătorile de iarnă au un loc aparte în bogatele tradiții și obiceiuri românești care încep cu 

Sfântul Andrei , urmat de Crăciun (Nașterea Domnului), Anul Nou (Sfântul Vasile) și Boboteaza. 

Ele sunt însoțite de ceremoniale spectaculoase, ce au un rol educativ și dezvoltă sentimental de 

mândrie față de tradițiile strămoșești, cu credință în Dumnezeu și sunt transmise din generație în 

generație. 

 În centrul Sărbătorilor de iarnă se află familia și speranța într-un an mai bun și mai prosper. 

Este o perioadă bogată în tradiții și obiceiuri, diferite de la o zonă la alta, având în centru marile 

sărbători creștine. Tradițiile și obiceiurile cuprind, pe lângă colinde, cântece de stea, vifleemul, 

plugușorul și sorcova. 

 Luna Decembrie este și luna cadourilor și poate unul dintre cele mai așteptate momente ale 

anului, mai ales pentru cei mici, care abia așteaptă să vadă ce primesc de la Moș Nicolae, în 

ghetuțele pregătite de seara. Legenda spune că el a împărțit , tot ce moștenise de la părinți, celor 

săraci. Pe lângă cadouri, în unele locuri, se obișnuiește să se pună și o nuielușă pentru copiii care nu 

au fost prea cuminți în timpul anului. 

  Pe data de 20 decembrie este Sărbătoarea Ignatului, când este prăznuit Sfântul Mucenic 

Ignatie Teofanul, sinonim cu Ignatul porcilor. Conform tradiției în această zi se sacrifice porcul, 

pentru masa de Crăciun și restul sărbătorilor ce urmează. Se spune că în ziua de Ignat nu este voie să 

se facă nici o altă activitate căci atrage pedepse pentru cei care încalcă tradiția. Acest obicei este de 

fapt, cee ace a mai rămas din obiceiul străvechi al oferirii ofrandelor pentru îmbunarea spiritelor  

rele și adunarea celor bune, care să ferească gospodăria de primejdii. În mod evident, acest obicei 

păstrează elemente de ritual păgân. 

 Sărbătoarea Nașterii Domnului, a fost stabilită de către Biserica creștină, drept sărbătoare 

aparte, la 25 decembrie. Legenda spune că Moș Crăciun, care ar fi fost propietarul staulului în care a 

născut Fecioara Maria, s-ar fi opus adăpostirii acesteia, însă soția lui, Crăciuneasa a dat adăpost 

Maicii Domnului fără voia lui. Furios, Crăciun a tăiat mâinile soției, dar Maica Domnului i le-a pus 

la loc, minune datorită căreia Crăciun s-a creștinat. Se spune că el s-a căit atât de mult, încât a doua 

zi și-a împărțit întreaga avere copiilor săraci și de atunci, în Ajunul Nașterii Domnului, Moș Crăciun 

aduce daruri pe care le pune sub bradul împodobit. În noaptea de 24-25 decembrie, este vremea 

colindelor, iar acestea diferă de la o regiune la alta. La colindat participă tot satul traditional, desi 
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efectiv colindă doar copiii și flăcăii, care alcătuiesc grupuri și merg din casă. Colindătorii vestesc 

nașterea Domnului, urează gazdelor sănătate, bucurii și prosperitate, primind pentru urări prăjituri, 

colăcei, nuci și mere. Cele mai cunoscute și apreciate colinde sunt: ,,O, ce veste minunată”, 

,,Steaua”, ,,Trei păstori” , ,,Aseară pe înserate”. 

 Colindele sunt de doua feluri, colinde religioase și colinde laice. Cele religioase au o origine 

literară și se referă la Iisus. Colindele laice au character lyric si sunt adaptate de colindatori la 

situația celor care le cântă. 

 Colindele sunt caracterizate de o atmosferă optimistă, în care se formulează dorințe și 

năzuințe ale oamenilor. Colinda a dobândit o destinație precisă ca formă de magie benefică, ea 

marcând rodnicia câmpurilor, sporul animalelor domestice, creșterea copiilor, împlinirea prin 

căsătorie a tinerilor, pacea și tihna bătrânilor, influențarea în sens pozitiv a vieții oamenilor și a 

naturii. 

 Pe lângă colindatul propiu-zis, se joacă și piese inspirate de Nașterea Domnului. O piesă 

aparte este piesa ,,Irozii”sau ,,Vicleimul” care reproduce întâlnirea Magilor cu regale Irod și 

conflictul pe tema aflarii Noului Împărat, vestit de steaua care li s-a arătat la răsărit. 

Un alt obicei este ,,Capra” sau  ,,Țurca” cum se numește în Moldova și Ardeal. Unul dintre 

colindători, poartă masca, alcătuită dintr-un cap de capră din lemn. Jocul caprei prezintă un scenario 

al morții și învierii și vestește gazdelor ,,trecerea comunității în noul an sub semnul restabilirii 

ordinii cosmice, triumful vieții asupra morții, al luminii asupra întunericului, a fertilității și 

fecundității asupra sterilității, a binelui asupra răului.” (prof. etnolog Crăciun Parasca). 

 Obiceiul cel mai iubit de copii și de întreaga familie este împodobitul bradului de Crăciun, o 

practică veche , pe care unii o consideră chiar mai veche decât creștinismul și simbolizează ,, pomul 

vieții”. Primul brad împodobit despre care vorbesc documentele istorice a fost înălțat la Strasbourg 

în anul 1605, într-o piață publică. Rapid această tradiție s-a răspândit pe toate continentele, iar în 

zilele noastre bradul este împodobit cu globulețe, ghirlande, artificii, bomboane, iar copiii în noaptea 

de Ajun așteaptă să vadă ce daruri primesc de la Moș Crăciun. 

Anul Nou este asociat cu un nou drum, cu o nouă etapă în viața noastră și a umanității. De aceea, 

cele mai importante tradiții și obiceiuri, legate de noaptea dintre ani și ziua Anului Nou ne indeamnă 

cum să pășim cu dreptul în acest răstimp. În ziua de  Anul Nou, copiii merg cu Sorcova din casă în 

casă. Sorcova este un substitute al divinității fitomorfe, invocate de copii pentru a adduce oamenilor 

sorcoviți viață lunga, sănătate și prosperitate. Plugușorul e una dintre cele mai frumoase și mai vechi 

datini românești. Obiceiul de a merge cu plugușorul este legat de Sărbătoarea Anului Nou, cu acele 

elemente care ilustrează una dintre principalele ocupații ale poporului nostru – agricultura și 

creșterea animalelor. El este însoțit de strigături, pocnete de bici și sunete de clopoței. 

Boboteaza marchează sfârșitul ciclului așa-numitelor 12 zile ale sărbătorilor de iarna și este ziua în 

care Iisus Hristos a fost botezat în apele Iordanului, sărbătorită pe 6 ianuarie. În această zi este 

obiceiul să vină preotul cu Iordanul, care sfințește masa și casa creștinilor. A doua zi după 

Bobotează, creștinii ortodoxi îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan. 
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Datinile și tradițiile reprezintă legătura strânsă dintre generații, dintre trecut și present prin 

intermediul cărora trăsăturile unui popor nu se pierd niciodată. Avem datoria morală de a promova 

și păstra aceste tradiții și obiceiuri, de a le da mai departe generațiilor viitoare. 

Bibliografie: 

Calendarul orthodox- datini, obiceiuri, tradiții 
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OBICEIURI ȘI TRADIȚII ÎN PRAG DE SĂRBĂTORI 

PROF. BEJAN MEDANA TEODORA, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FISCUT 

     Dacă în oraşe rar mai vezi câte un grup de colindători îmbrăcaţi în straie populare şi echipaţi cum 

se cuvine, în zonele rurale din Ardeal, multe dintre obiceiuri încă se repesctă.    Pe Valea Şieului, de 

exemplu, în preajma Crăciunului, unul dintre cele mai comune cuvinte este „bere”. Acesta nu 

prevesteşte vreo beţie, ci defineşte grupul de colindători format exclusiv din flăcăi.    Potrivit 

etnologilor, organizarea din „bere” seamănă cu cea militară. În Ajunul de Crăciun, înainte de a porni 

la colindat, grupul se organizează, alegându-se doi vătafi, doi colceri şi opt căprari mari.    Flăcăii din 

bere sunt chemaţi cu ajutorul buciumului, un instrument arhaic de suflat, construit dintr-un corn de 

bou lung şi încolăcit, prevăzut la cap cu o ţeavă de lemn de soc.  Primul care este colindat este primarul 

localităţii, acesta fiind „obligat” să primească toate grupurile de colindători. Următoarele colindate 

sunt gazdele înstărite şi mai apoi fetele de măritat.    Colindul este şi el unul original, care se deosebeşte 

de clasicele cântece cu temă religioasă. Colindul fecioresc de bere ia forma unui dialog pe două voci, 

cu o nuanţă teatrală. 

        Ardealul este una dintre zonele ţării unde obiceiurile de iarnă se păstrează cu precizie. În Bistriţa-

Năsăud, pe Valea Şieului, tinerii colindă grupaţi în „bere”, iar pe Valea Ilvelor, Crăciunul este vestit 

de belciugari, flăcăi deghizaţi în capre. 

 Sărbătoarea Crăciunului înseamnă, pentru mai toţi locuitorii Europei, timp petrecut cu familia, 

petreceri, cadouri, bucurie, însă există unele obiceiuri care variază în funcţie de ţară şi de istoria 

fiecărui popor. 

În satele din Maramureş, colindătorii iau cu asalt uliţele încă din Ajunul Crăciunului şi sunt 

răsplătiţi cu nuci, mere, colaci sau bani. Tinerii umblă din casă în casă cu "Steaua" sau cu "Capra", 

reprezentaţii răspândite în numeroase zone din România, potrivit cărţii "Tradiţii de Crăciun" realizate 

de Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie Bucureşti. 

Ceva mai aparte şi consacrat în zona Maramureşului este "Jocul Moşilor", la originea căruia 

se crede că au stat ceremoniile cu măşti din nopţile de priveghi, un ritual străvechi de cinstire a 

morţilor. După ce au colindat toată noaptea, copiii şi tinerii îşi iau bicele şi ies pe uliţele satului. Cine 

le ise în cale este "croit" de biciul "moşilor". "Moşii" maramureşeni poartă, în general, o mască făcută 

din blană de cornute şi bat la uşile oamenilor pentru a-i speria şi pentru a le ura un an mai bun. 

O altă tradiţie nelipsită în acest colţ al României este "Viflaimul" - o piesă de teatru popular în 

care este recreat momentul apariţiei magilor şi al păstorilor ce prevestesc naşterea lui Iisus. În jur de 

20-30 de tineri pot participa la acest spectacol în care sunt întruchipate personaje biblice precum 

Maria, Iosif, Irod, vestitorul, hangiul, îngerul, păstorii, cei trei crai de la Răsărit, ostaşii, moartea, 

dracul, moşul, străjerul şi mulţi alţii, în funcţie de cât de mare este ceata. 

Tot aici, de Crăciun nu se dă cu mătura, nu se spală rufe şi nu se dă nimic cu împrumut. Cei 

care au animale şi păsări în gospodărie obişnuiesc să le dea mâncare pe săturate şi o bucată de aluat 

dospit, despre care se spune că le-ar feri de boli. 
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În unele zone, în Ajunul Crăciunului încă se mai leagă pomii fructiferi cu paie pentru a fi mai 

roditori în anul care vine. Cei superstiţioşi ung cu usturoi vitele, la coarne şi la şolduri, pentru a alunga 

spiritele rele. Din străbuni se spune că, dacă vitele se culcă în seara de Ajun pe partea stângă, este 

semn că iarna va fi lungă şi geroasă. 

Tot în Transilvania, se mai păstrează încă, în satele de pe Târnave, "butea feciorilor". Băieţii 

se strâng în ceată pentru a aduna, încă din zilele de post, vin pentru petrecerea din ultima săptămână 

a anului. Ceata de colindători este organizată după reguli complicate şi fiecare membru are un rol 

(ghirău, ajutor de ghirău, jude, pârgău mare, pârgău mic). Tot în această zonă, există obiceiul de a 

merge cu Steaua,alt obeci este că se cântă un colind cu rădăcini de peste două milenii, intitulat 

"Împăratul Romei". Colindul redă contextul istoric al naşterii lui Iisus, în timpul împăratului roman 

Octavian Augustus şi descrie momentul venirii celor trei magi de la Răsărit cu daruri - aur, smirnă şi 

tămâie. 

În judeţul Alba, se păstrează încă un vechi obicei - "Piţăratul". Denumirea vine de la "piţărău" 

- colacul pe care cei mici îl primesc atunci când merg la colindat. El este făcut din aluat care rămâne 

de la pâine sau de la cozonaci. 

În prima zi de Crăciun,în mai toate zonele din țară  la prânz, cetele de feciori colindă în 

biserică, după încheierea slujbei, fiind ascultaţi de tot satul. 
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                                                               Crăciunul , perioada tradițiilor, a superstițiilor și a    

obiceiurilor transmise în  generație în generație. 

     

           Crăciunul este sărbătoarea care aduce o bucurie nemărginită în sufletele oamenilor de  

pretutindeni, de la cei mici și până la cei mai mari. Este ziua în care creștinii se reunesc în biserică și 

în familie pentru a celebra Nașterea Domnului Iisus Hristos 

         Crăciunul se sărbătorește pe 25 decembrie după  stilul  nou, iar după ritul vechi pe  7 ianuarie.   

În această perioadă toți oamenii fac pregătiri intense pentru cea mai importantă dintre sărbătorile de 

iarnă.  

         Obiceiuri de Crăciun -împodobirea bradului ,mersul cu colindul .  

         Împodobirea bradului – Bradul este cel mai important arbore al romanilor. Este prezent in 

toate cele trei etape ale vietii unui om: botez, nunta si inmormantare. A devenit o traditie de Craciun 

pentru ca se spune ca este arborele ce aduce prosperitate, noroc si fertilitate. Împodobirea bradului 

este un  moment petrecut împreună cu familia cu câteva zile înainte de Crăciun. Acesta se 

împodobește  cu ornamente de culoare roșie sau verde, conform tradiției. Obiceiul bradului de 

Crăciun ar fi apărut în Germania, unde legenda spune că Sfântul Bonifaciu a ordonat tăierea 

stejarilor, venerați de păgâni. În cădere, stejarii au distrus toți copacii din prajmă, mai puțin bradul, 

care a devenit de atunci un simbol al acestei sărbători și este împodobit în seara de Ajun. 

         Colindele sunt cântecele cu care copiii și tinerii întâmpină venirea lui Iisus Hristos pe Pământ. 

 Pe străzi răsună, în Ajun și în ziua de Crăciun cântece cu stea, vifleemul, plugușorul și sorcova. 

O altă tradiție importantă este chiar masa de Crăciun. În data de 25 decembrie ia sfârșit postul 

Crăciunului, care durează aproximativ șase săptămâni. În această zi, oamenii se pot desfăta cu 
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bucatele tradiționale de Crăciun: tobă, lebar, sarmale, caltabos, colaci, cozonaci, pită, prăjituri, 

salate, cârnați sau friptură. Carnea folosită pentru prepararea bucatelor de Craciun este proaspătă, 

întrucât de Ignat, în data de 20 decembrie, are loc un alt obicei: tăierea porcului. Colindătorii iau cu 

asalt uliţele încă din Ajunul Crăciunului şi sunt răsplătiţi cu nuci, mere, colaci sau bani. Tinerii 

umblă din casă în casă cu „Steaua” sau cu „Capra”, reprezentaţii răspândite în numeroase zone din 

România. Colindul redă contextul istoric al naşterii lui Iisus, în timpul împăratului roman Octavian 

Augustus şi descrie momentul venirii celor trei magi de la Răsărit cu daruri – aur, smirnă şi tămâie. 

        Bucatele tradiţionale din carne de porc, tobă, caltaboşi, cârnaţi, piftie, sarmale sau poale-n brâu 

sunt preparate de seară. Tradiţia spune că femeile nemăritate îşi pot vedea ursitorul dacă pun într-o 

strachină, pe prispă, sub fereastră, câte un pic din toate mâncărurile.  În Moldova, în special în 

Bucovina, oamenii fac turte de Crăciun şi le păstrează până la primăvară, când sunt puse între 

coarnele vitelor atunci când pornesc la arat. Se spune că aceşti colaci trebuie să fie rotunzi precum 

Soarele şi Luna. O tradiţie frumoasă, dar care s-a pierdut, este cea de a ieşi afară cu mâinile pline de 

aluat şi de a atinge fiecare pom din livadă, repetând: „Cum sunt mâinile mele pline de aluat, aşa să 

fie pomii încărcaţi cu rod tot anul. 
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În special, sărbătoarea  Crăciunului, la români, este o sărbătoare specială, de bucurie a 

sufletului, o sărbătoare  veselă, de împlinire a dorințelor, de slăvire a lui Iisus Hristos, așteptată cu 

multă bucurie, începănd cu cei mici până la cei mari. Amintirea copilăriei ce ne revine puternic în 

suflet şi în minte ,zăpezile bogate şi prevestitoare de rod îmbelşugat,colindele şi clinchetele de 

clopoţei,mirosul proaspăt de brad dar şi de cozonaci,nerabdarea aşteptării darurilor sub pomul de 

iarnă toate crează în sânul familiei o atmosferă de linişte si iubire. Decembrie este luna cadourilor 

şi a sărbătorilor de iarnă (Sfântul Nicolae, Crăciunul, Anul Nou) şi poate unul dintre cele mai 

aşteptate momente ale anului. 

Începând cu  Sfântul Nicolae  și până la  Sfântul Ion românii se simt în sărbători.Cel mai 

important este Crăciunul considerat ca sărbătoarea  naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.Oamenii 

au adaptat-o creând tradiţii si obiceiuri conform culturi lor specifice . Acest obicei din seara 

Sfântului Nicolae a luat naştere la oraş şi s-a răspandit şi în mediul rural. Fiecare traieşte din plin 

sărbătorile, însă nu toată lumea cunoaşte adevaratele istorii şi semnificaţii ale datinilor de iarnă . 

Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei, este sărbătoarea când toţi se reunesc părinţi 

,copiii nepoţi îşi fac daruri, se bucură de momentele şi atmosfera din jurul mesei,cu credintă ca prin 

cinstirea cum se cuvine a sărbătorii vom avea un an mai bun si mai bogat. La sate sunt pastrate mai 

bine tradiţiile si obiceiurile specifice acestei sărbători. Repertoriul tradiţional al obiceiurilor şi 

tradiţiilor româneşti cuprinde pe lângă colindele propriu-zise - cântece de stea, vicleimul, 

pluguşorul, sorcova,  jocuri cu măşti (capra, cerbul, ), teatrul popular, dansuri (căluţii, căluşerii) - 

şi o seamă de datini, practici, superstiţii, ziceri, sfaturi cu originea în credinţe şi mituri străvechi sau 

creştine. Dintre acestea, care exprimă înţelepciunea populară, realul sau fantasticul, esenţe ale 

bogăţiei noastre spirituale, redăm câteva specifice diferitelor zone ale ţării. 

Pe 20 decembrie in calendarul ortodox se sarbatoreste ziua Sfantului Ignat. In aceasta zi 

datina randuiește sa fie taiat porcul de Craciun. Pentru ca taranii cred ca un porc neinjunghiat in 

aceasta zi nu se mai ingrasa pentru ca isi viseaza cutitul.  În Bucovina, în Ajunul Crăciunului se pun 

pe masă un colac şi un pahar de apă, deoarece se crede că sufletele celor răposaţi vin în această 

noapte pe la casele lor, gustă din colac şi-şi udă gura cu apă.  

  Cu o săptămână înainte de Crăciun, în zona Codru din Maramureş încep pregătirile pentru 

colindat, culminând în cele două zile anterioare sărbătorii, când se pregătesc mâncărurile şi se 

împodobesc interioarele locuinţelor: masa cu faţa brodată, feţe de perne ornamentate, pe pereţi se 

pun şterguri şi blide ornamentate, crengi de brad, baniţa, busuioc, brebenoc. Aluatul frământat în 

noaptea de Crăciun e bun de deochi pentru vite. Se crede că la miezul nopţii, înspre Crăciun, apa se 

preface în vin, iar dobitoacele vorbesc. 

La cele trei sărbători mari - Crăciun, Paşte şi Rusalii - să te speli cu apa în care au fost puşi bani de 

argint şi vei fi bănos. 

             

 În Ajunul Crăciunului se leagă pomii cu paie, pentru că aceşti pomi să lege rod bogat. Pomul 

Crăciunului imbracă în sate din zona Codru aspecte diferite, deosebindu-se de bradul cu elemente 

ornamentale cumpărate din oraş. 
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Cel mai răspândit era pomul cu cercuri din nuiele de salcie sau din sârmă, îmbrăcate în hârtie 

colorată, peste ele sunt trecute sfori din aţă de fuior pe care sunt înşirate boabe de fasole albă. 

 În alte sate se făcea pom împodobit cu paie de grâu tăiate scurt şi înşirate pe sfoară, delimitate 

de floricele de porumb. Fasolea albă simboliza "curăţirea sufletului". Unii locuitori preferau pomul 

de vâsc, pe care se aplicau panglici de hârtie colorată. 

În seara de 23 spre 24 decembrie, până după miezul nopţii şi în unele locuri până la ziuă, cete 

de copii merg din casă în casă cu colinda: Moş-Ajunul, Bună-dimineaţa, Colindişul sau Bună-

dimineaţa la Moş-Ajun. În unele părţi din Ardeal, copiii care merg cu colindatul se numesc piţărăi 

sau pizerei. După credinţa populară, ei sunt purtători de noroc şi fericire. 

            În unele părţi, când este aproape de a se revărsa zorile, colindători cu lăutari sau fără lăutari 

pleacă pe la casele gospodarilor înstăriţi şi le cânta la fereastră un cântec sau mai multe, aceste 

cântece numindu-se "zori", spunându-se că atunci "cânta zorile". 

Prin Transilvania, se înţelege sub numele de "zorit" datina de a se cânta colinde de către feciori şi 

oameni însuraţi la "zoritul" în ziua de Crăciun. 

           Începând cu întâia zi de Crăciun şi în următoarele zile ale acestei sărbători, copiii umblă cu 

Steaua, cântând colinde de stea prin care vestesc naşterea lui Iisus Hristos. 

        "Vicliemul" sau "Irozii" este datina prin care tinerii reprezintă la Crăciun naşterea lui lisus 

Hristos, şiretenia lui Irod, care a poruncit uciderea pruncilor, de a afla Pruncul şi adesea înfruntarea 

necredinţei, personificate printr-un copil sau printr-un cioban.  

Despre cei Trei Crai de la Răsărit sau Magii călători se spune că au venit să se închine lui 

lisus, după unii din Arabia, iar dupa alţii din Persia. Tradiţia ne arată că ei se numesc: Melchior, 

Gaspard si Balthazar. 

 Datina împodobirii bradului de Crăciun pare a fi de obârşie germană, aşa cum este şi cântecul 

"O, brad frumos!". În Germania, această sărbătoare este cunoscută sub numele de Cristbaum. 

 Despre Moş Ajun se spune că a fost baciul aflat în slujba lui Moş Crăciun, stăpânul staulului 

unde Maica Domnului l-a născut pe lisus Hristos. 

 Colinda a dobândit o destinaţie precisă ca formă de magie benefică, ea marcând rodnicia 

câmpurilor, sporul animalelor domestice, creşterea copiilor, împlinirea prin căsătorie a tinerilor, 

pacea si tihna bătrânilor, influenţarea, în sens pozitiv, a vieţii oamenilor şi a naturii. 

La miezul nopţii, de Anul Nou, fetele iau de pe masă colacul ornamentat care se ţine pe masă de 

sărbători, îl ţin pe vârful capului, se aşează pe tăietor şi aşteaptă să audă un sunet dintr-o direcţie 

oarecare şi din ce parte vine sunetul, în acea parte işi va găsi ursitul. 

 În Ţara Oaşului, în vatra focului de la stână se introduc patru potcoave pe care, după ce se 

înroşesc, se mulg oile peste ele, crezându-se că oile "stricate", care nu dau lapte, se vindecă datorită 

funcţiei magice a fierului. 

 În tinda casei se pune un vas de grâu ca să treacă colindătorii peste el, apoi grâul se da la 

păsări şi la animale, "să fie cu spor ca şi colindătorii". 

 În Ajunul Crăciunului, în unele părţi se umblă de către dascăli tineri bisericeşti cu icoana pe 

care este zugrăvită naşterea lui Iisus Hristos. Intrând în casă, icoana este ţinută la piept de către 

dascăli cântând troparul Naşterii Mântuitorului. 

 În Ajunul Anului Nou, feciorii care merg la colindat schimbă porţile unor săteni care s-au 

certat în cursul anului, determinându-i astfel să vorbească şi să se împace. 

           În ziua de Crăciun nu se scoate gunoiul afară decat a doua zi, deoarece dacă-l arunci "iţi 

arunci norocul!" 

           În părţile Muscelului se crede că primele patru zile, începând cu 24 decembrie, corespund în 

ordine celor patru anotimpuri: prima zi e de primavară, a doua de vară, a treia de toamnă şi a patra 

de iarnă, şi cum va fi vremea în aceste zile aşa vor fi şi anotimpurile. În seara de Crăciun, în satele 

maramureşene, se ung cu usturoi vitele pe la coarne şi şolduri, şi uşile de la grajduri pentru a alunga 
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spiritele rele să nu ia laptele vacilor. Cu usturoi se ung şi oamenii pe frunte, pe spate, la coate şi la 

genunchi, precum şi uşile şi ferestrele casei pentru a îndeparta demonii nopţii. 

 În dimineaţa de Crăciun e bine să ne spălăm cu apa curată, luată dintr-un izvor sau fântână în 

care punem o monedă de argint, pentru ca tot anul să fim curaţi ca argintul şi feriţi de boli. 
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IMPORTANȚA SERBĂRILOR ŞCOLARE ÎN EDUCAREA COPIILOR 
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 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, 

ajutându-i pe aceștia să-și cultive înclinaţiile şi aptitudinile de la cea mai fragedă vârstă. De asemenea, 

au un rol important în organizarea raţională şi plăcută a timpului liber şi au menirea să amplifice 

efectele formative ale procesului de învăţământ, sporind zestrea de cunoştinţe şi abilităţi ale copilului 

în vederea reuşitei integrării sociale. 

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 

modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi 

cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletului acestora. 

 Astfel de activități prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul 

lecţiilor. Acestea se referă la conţinutul activităţilor, la durata lor, la metodele folosite cât și la formele 

de organizare.  

 Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 

însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi . 

 Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 

cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

 Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă de exersare a capacităţilor de vorbire şi a 

înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul tematic al serbării, elevii culeg o bogăţie de idei, de 

impresii, trăiesc ,,autentic”, spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 

realizează prin intermediul serbării școlare. Intervenţia la  momentul oportun,  cu rolul pe care îl are 

de îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 

atenţiei, iar cu timpul sporeşte curajul și încrederea în sine. 

 Lectura artistică, dansul devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. Valoarea estetică 

este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi, un colţ de natură (parcul  sau grădina şcolii) 

amenajate cu decoruri speciale. 

 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 

un scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 
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plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea îmbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină de 

sens. 

 Serbarea în sine are un succes extraordinar și se transformă într-o trăire minunată, când 

reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul spectatorilor. Reuşita spectacolului produce ecou în public, 

iar aplauzele spectatorilor îi stimulează pe copii să dea tot ce au mai bun.   

 Serbarea la care se va face referire este una tematică, în legătură cu sărbătorirea sfintelor 

sărbători de iarnă. Odată  cu sosirea  anotimpului  alb, ne  adunăm  cu  toţii să ne bucurăm de bradul 

de Crăciun, de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele acestuia.  

 Pentru  această activitate a fost ales materialul potrivit tematicii, material care a fost apoi 

ordonat într-un montaj artistic, cu titlul  ,, E vremea colindelor!” 

 Este binecunoscut faptul că memorarea rolurilor și a colindelor se realizează mai bine și mai 

ușor atunci când fondul afectiv -pozitiv este mare. De aceea, s-a asigurat înţelegerea sensului figurat 

al unor cuvinte care au rol în crearea unor trăiri emoţionale frumoase, plăcute, înălţătoare, specifice 

atmosferei de basm a Crăciunului. Cântatul colindelor tradiționale a însemnat un moment de mare 

bucurie atât pentru elevi, cât și pentru toți ceilalți participanți la serbare. 

 Pregătirea elevilor pentru serbare a constituit un aspect tot atât de important, ca și pregătirea 

pentru o lecție. Desfăşurarea acestei activități a cuprins mai multe momente, precum perioada de 

pregătire și repetițiile. Toate acestea au sudat colectivul de elevi, i-au impulsionat în mod favorabil și 

i-a făcut să-și dorească să fie cei mai buni. Faptul că fiecare copil a avut un loc bine definit în cadrul 

programului, a făcut ca aceștia să se simtă parte integrantă a colectivului, să fie conştienți că de 

participarea lor, a fiecăruia în parte, depinde reuşita serbării.  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului artistic desfășurat, au fost evaluate talentul, 

munca şi priceperea întregului colectiv de elevi. 

 Concluzia este că elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea spirituală, să le 

împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să 

iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. 

 Toate manifestările organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta îndrumare a dascălului, aduc 

o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea sufletelor acestora şi au 

profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii, restabilind şi întărind respectul acesteia faţă de 

şcoală.  
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TRADŢII SI OBICEIURI DE CRĂCIUN   

REFERAT 
  

                                                                             Prof.inv.primar : Dobre Marilena Mirabela 

                                                              Şcoala Gimnaziala “Ion Creanga” Albeşti - Constanţa 

                                                                                            

 

 

        Lumea din care face parte ţăranul romăn a fost dintotdeauna bogată in obiceiuri si 

tradiţii. 

       Acestea par a fi pentru cei care le privesc din exterior, manifestări folclorice fabuloase. Pentru 

cei care le cunosc însemnatatea, ştiu că aceste obiceiuri si tradiţii ascund întelesuri profunde, despre 

relţiile interumane si despre relaţiile oamenilor cu natura. Prin astfel de manifestări, oamenii din 

diverse zone ale ţarii, au încercat sa dea însemnatate anumitor momente sau întamplari din 

viata lor. 

        Obiceiurile traditionale românesti au ca si modalitaţi de exprimare: muzica, coregrafia, gestica 

sau mimica. Sunt fapte culturale complexe, menite înainte de toate, sa organizeze viata oamenilor.  

       SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI 

      Sărbătorile de iarnă sunt marcate şi ele de cele mai frumoase tradiţii româneşti. Iarna se ţin 

obiceiuri şi datini populare, care provin din trecut, dar se urmează cu sfinţenie chiar şi în ziua de azi. 

La sate, în Ajunul Crăciunului, cete de copii se strâng pentru a-i colinda pe săteni. În satele 

bucovinene, copiii se maschează în diferite personaje, precum ursul, capra, ursarii sau bunghierii. În 

Moldova, bărbaţii proaspăt însuraţi merg cu plugul. 

      Un simbol mult prea cunoscut este bradul de Crăciun. Bradul este cel mai important arbore din 

obiceiurile româneşti, fiind prezent la cele mai importante evenimente din viaţa unui om: botezul, 

căsătoria şi înmormântarea; bradul se consideră că aduce noroc, viaţă lungă, prosperitate şi 

fertilitate, motiv pentru care oamenii îşi împodobesc casa cu crengi de brad. 

http://www.travelguideromania.com/ro/dragobetele-ziua-indragostitilor-la-romani/
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     Un alt obicei cunoscut de toţi este colindatul. Colindatul începe în data de 24 decembrie şi poate 

să continue timp de 2 sau 3 zile; colindatul se face de obicei în grupuri, de copii, oameni maturi, 

bătrâni, doar fete, doar băieţi, tineri căsătoriţi etc, în funcţie de zona etnografică. 

     În ziua de azi, toată lumea abia aşteaptă să împodobească bradul; acest obicei are loc în ajunul 

Crăciunului sau în noaptea de Crăciun, când Moş Crăciun aduce pe lângă cadouri şi bradul frumos 

împodobit cu globuri şi beteală.  

       În zona Banatului montan, în ajunul Crăciunului focul din casă nu este stins deloc, pentru ca 

anul ce vine să fie luminos şi spornic. Tot în această seară, tinerii se adună pe la case în grupuri de 

fete şi feciori şi îşi pun măşti: băieţii poară măşti de femei iar fetele poartă măşti de bărbaţi, apoi 

pleacă prin sat. Se adunau în mai multe case unde începeau să danseze: fetele cu măşti de băiat iau 

câte o tânără la joc iar băieţii, cu măşti de fete iau câte un fecior; în timpul jocului mascaţii sărută 

perechea aleasă. Aceşti mascaţi purtau numele de Bloji. 

     În Maramureş, datinile de Crăciun sunt un amestec de credinţe păgâne cu cele creştine; spre 

deosebire de alte zone, aici are loc “jocul moşilor” – colindarea gazdelor de către colindători 

deghizaţi cu măşti; aceştia colindau pentru a ura sănătate şi fericire gazdelor. 

    Toţi colindătorii, indiferent de vârstă, primesc un colac – ce simbolizează soarele; de asemenea ei 

primesc mere şi nuci. În ziua de Crăciun nu se spală rufele şi nu se dă nimic de împrumut; animalele 

din ogradă primesc mâncare din belşug; se spune că dacă animalele se culcă pe partea stângă atunci 

iarna va fi lungă şi geroasă. 

      Şi în zona Moldovei, Crăciunul este o sărbătoare importantă; toate activităţile ce au loc în ziua 

ajunului sunt de fapt un ritual spre protecţia animalelor, a livezilor şi a gospodăriei; femeile curăţă 

toată casa şi fac colaci, iar bărbaţii au grijă să înapoieze orice lucru luat cu împrumut. În ajun 

femeile pregătesc masa de Crăciun, care trebuie să conţină vreo 12 feluri de mâncare, multe dintre 

acestea fiind din carne de porc, sacrificat cu câteva zile mai înainte. Nimeni nu mănâncă până când 

preotul nu vine să sfinţească bucatele. 

     Tot în ziua ajunului încep şi colindătorii să meargă pe la casele oamenilor; de dimineaţă colindă 

copiii cei mai mici, spre după masă şcolarii iar spre seară colindă tinerii. 

       În Bucovina se crede că toate colindele sunt rostite pentru ca diavolii să dispară iar satul să fie 

curat în noaptea de Crăciun; de asemenea, se spune că este un mare păcat dacă o gospodărie are uşa 

închisă în ajunul Crăciunului şi nu poate să-i primească pe colindători. 
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      Un alt obicei care în timp şi-a pierdut semnificaţia este mersul cu steaua; acest obicei avea 

menirea de a informa oamenii de naşterea lui Hristos; copiii care mergeau cu steaua se deghizau în 

magi şi vesteau marea minune. 

      De Anul Nou tinerii merg cu “Pluguşorul” iar flăcăii merg la colindat la fetele nemăritate; dar în 

acest caz colindele nu mai sunt urări de bine, ci sunt satire ironice şi au menirea de a atrage atenţia 

asupra unor năravuri ale gazdelor. Tot în această zi, are loc şi “jocul caprei” sau “jocul cerbului” – 

un ritual bine regizat, cu măşti şi personaje mitice. 
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COLINDELE DE CRĂCIUN 

                                                           Florescu Daniela-Elena 

 

            În folclorul românesc, Colindatul de Crăciun este cel mai important ciclu sărbătoresc popular 

tradiţional, cel mai bogat şi colorat prilej de manifestări folclorice. Deprinderea de a colindă, de a 

saluta cu mare bucurie Naşterea Domnului, de a-L întâmpina cu urări, daruri, petreceri, cântece şi 

jocuri este străveche. Colindatul deschide amplul ciclu al sărbătorilor de iarnă. Importanța sărbătorii 

este dată de  bucuria şi încrederea cu care omul întâmpină trecerea de la anul vechi la anul nou, 

începutul unei noi perioade de vegetaţie, al unei noi etape în viaţa lui şi a sătenilor săi, a colectivităţii 

în care trăieşte. 

          Colindatul este unul dintre cele mai frumoase obiceiuri din perioada sărbătorilor de iarnă. 

Colindatul anunță Nașterea Domnului și este unul dintre obiceiurile de Crăciun care se păstrează cel 

mai bine în satele românești. În Bucovina se spune că nu e bine să ai lucruri împrumutate în perioada 

sărbătorilor de iarnă, așa că în preajma Crăciunului se recuperează sau se restituie lucrurile 

împrumutate. În Moldova nu se dă nimic din casă în ziua de Ajun, nu se aruncă nici măcar gunoiul. 

          În zona Banatului, focul din casă nu se stinge deloc în preajma Ajunului, pentru ca anul care 

vine să fie spornic și luminos. 

          Și în Transilvania se colindă în Ajun de Crăciun: dimineață colindă copiii mici, seară vin copiii 

de școală care cânta colinde la fereastră și primesc nuci și colaci, după care urmează flăcăii – care sunt 

cel mai bine primiți în casele cu fete de măritat. În ziua de Crăciun, în Maramureș,  nu se spală rufele 

și nu se da nimic de împrumut.  

          În Moldova și Bucovina, toate activitățile din Ajun sunt considerate ritualuri pentru protecția 

gospodăriei și a animalelor. Femeile coc în această zi un colac în formă cifrei opt, care urmează să fie 

afumat în primăvară și pus între coarnele boilor care ară pamantul,  iar dacă animalele dorm pe partea 

stânga,  se crede că va fi o iarnă lungă și geroasă. În Oltenia se obișnuiește că în Ajun focul să fie 

scormonit de către toți membrii familiei (și chiar de către colindători), pentru ca anul următor să fie 

bogat și roditor, iar gospodăria să fie protejată de boli. 

           Colindatul începe în dată de 24 decembrie şi poate continua 2 sau 3 zile. La colindat participă 

de obicei grupuri de copii, de oameni maturi, bătrâni, doar fete, doar băieţi, tineri căsătoriţi etc., în 

funcţie de zona etnografică. În Ajun numai copiii colindă, deoarece ei simbolizează puritatea, 

curăţenia sufletescă. Cete de copii înarmaţi cu clopoţei şi bice, şiraguri de zurgălăi, încep “a colinda/ 
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pe la case a ura”, strigând pe la uşi şi la ferestre “Bună dimineaţa la Moş Ajun/ Ne daţi ori nu ne daţi”. 

Tradiţia spune că nu este bine să respingi colindul, deoarece astfel respingi şi binecuvântările acestuia 

şi nu-ţi va merge bine tot anul. Gazdele ies în uşă şi-i poftesc pe micuţi în casă, servindu-i cu 

tradiţonalii covrigei, cu nuci şi mere, cu colaci făcuţi în casă şi gogoşi proaspete. Tradiţia spune că 

primii care intră în gospodăria gazdei sunt băieţii, deoarece aduc belşug în gospodărie. În unele zone, 

această tradiţie poartă denumirea de “Colindeaţă”, având loc în noaptea de 23, şi grupurile de copii îi 

trezesc pe gospodari pocnind din bici şi strigând “Bună dimineaţa, dă-ne colindeaţa!”. Această 

colindeaţă reprezintă darul oamenilor către copii şi este menită să reverse asupra celui care o dăruieşte 

împlinire şi câştiguri.  

          Copiii au trăistuțe, săculeți sau bețe în mâna (să se apere de câini și să se sprijine la alunecușuri) 

.Conduși de un “vatav de ceață”ei umblă de la casă la casă, poftind ziua lui Ajun cu adaosul:”că-i mai 

bună a lui Crăciun”, și, de cum intră în casă, scormonesc focul din vatră cu bețele ce le au în mâini 

pentru a aduce noroc și belșug în casă. Stăpânul casei le da covrigi, mere sau nuci, iar acestea sunt 

singura răsplată a “umbletului “lor. Urațiile Moș-Ajunului sunt adeseori parodiate, nu însă la ferestrele 

celor care strigă “mai la ziua”, dând de înțeles că nu sunt primiți la acea casă, ci cu alte prilejuri. 

Bună dimineață la Moș Ajun!                                               Da-mi o pară, 

Ne dați ori nu ne dați?                                                           Că mă dau cu capul de scară; 

Da-mi un covrig,                                                                    Da-mi un măr, 

Că mor de frig ;                                                                      Că mă trag de par;  

Da-mi o nuca,                                                                         Ne dați, ne dați ,ori nu ne dați, 

Că mă dau cu capul de-o ulucă;                                             Că de noi nu va scăpați . 

        Satul de obicei îi aștepta, toată noaptea, cu porțile deschise, cu câinii legați și lămpile aprinse. 

Colindătorii intră în case cu numele Domnului, menit să risipească mâhnirile și să aducă  speranța în 

inimile oamenilor. 

         Se spune că la Crăciun cerurile sunt deschise, Dumnezeu aude rugăciunea omului bun, aude 

sufletul curat care este purificat în timpul postului, iar acum are dreptul de a-i cere lui Dumnezeu 

iertare pentru muncă lui și sprijin pentru îndeplinirea dorințelor. În timp ce sunt intonate colindele.  

precum: „Steaua sus răsare”, „Trei magi de la răsărit”, „O ce veste minunată”, „O brad frumos”, 

„Florile dalbe”, „Bună dimineața la Moș Ajun”, omenirea se bucură la auzirea veștii privind nașterea 

Domnului. 
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„ Profesorul ideal ” 

                                                                                                    

HAN I. GETA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ ION CREANGĂ” ALBEŞTI 

 

        Profesorul are un rol crucial în viața elevilor săi. Este factorul cu cea mai mare 

influență asupra învățării. De aceea  profesorul ideal trebuie să fie îndrumător, influent, 

grijuliu, implicat activ și cu pasiune în procesul de predare - învățare. Acesta trebuie 

să fie conștient de ce gândește fiecare elev din clasă și de cât știu aceștia, să aibă o 

pregătire solidă și o înțelegere a conținuturilor școlare astfel încât să poată oferi 

feedback semnificativ și corespunzător fiecărui elev pentru a progresa de-a lungul 

parcursului curricular , pe scurt să atingă cei șase indicatori ai excelenței identificați de 

John Hattie în “ Visible Learning”.   

          Prin urmare profilul profesorului ideal trebuie să se concentreze pe : implicarea 

cognitivă a elevilor ( cu accent pe gândire și implicare),stăpânirea achizițiilor 

cognitive(feedback adecvat) și impactul asupra progresului tuturor elevilor ( sprijinirea 

prin pract3ici intenționale a învățării și înțelegerea acestui proces). 

          În ceea ce privește personaliatatea profesorului, aceasta presupune o serie 

întreagă de calități, determinate de specificul și complexitatea muncii pe care o 

desfășoară. Printre calitățile de bază se numără umanismul, în general, și dragostea de 

copii, în special, față de care profesorul trebuie să dea dovadă de sensibilitate, 

atașament și respect. O altă calitate importantă a personalității cadrului didactic este și 

calitatea atitudinală de natură caracterial-morală, din categoria căreia fac parte 

corectitudinea, modestia, răbdarea, optimismul, stăpânirea de sine.  

          Alte calități importante care ar trebui să-l caracterizeze sunt: să fie echitabil, 

adaptabil, atent la nevoile individuale ale elevului, creativ, empatic,  să se 

perfecționează constant şi să știe să lucreze în echipă.  

         Pe lângă toate acestea, un profesor ideal ca să poată concepe, organiza și proiecta 

un act educațional superior și calitativ, trebuie să întrunească și șase competențe de 

bază: competenţe metodologice, competenţe de comunicare şi relaţionare, competenţe 

de evaluare a elevilor, competenţe psiho-sociale, competenţe tehnice si tehnologice , 

competenţe de management al carierei . 

Este bine știut faptul că pentru a transmite anumite cunoștințe de la o persoană 

la alta, trebuie întotdeauna ca între acele persoane să existe un schimb afectiv format 

din încredere și dispoziție receptivă. Același lucru este valabil și în cazul relației 

profesor-elev, profesorului revenindu-i rolul de a modela această relație. El trebuie să 

țină cont de valorile societății contemporane (libertate, responsabilitate, toleranță, 
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cooperare)  și să stabilească relația sa cu elevii și în funcție de acestea. În cadrul relației 

profesor-elev, fiecare își asumă responsabilitatea morală comună, își acordă încrederea 

în posibilitățile fiecărei ființe umane de a progresa  și promovează autenticitatea și 

sinceritatea. 

În ceea ce privește actul de predare, profesorul ideal trebuie să stabilească foarte 

clar obiectivele pe care urmează să le atingă elevii, obiective pe care le stabilește în 

funcție de nivelul intelectual al acestora, în funcție de vârsta lor, dar  și în funcție de 

așteptările comunității sociale. De asemenea, pentru ca predarea să fie eficientă și să 

producă învățarea elevilor, cadrul didactic ideal alege strategii de intruire și materiale 

didactice cât mai diversificate, care să implice toti elevii în activitate și care să țină 

cont și de diversitatea personalității lor. 

Așadar, un profesor ideal nu este doar persoana care propune conținuturi, 

formulează sarcini și cere și cere anumite conduite. În clasă se învăță mai mult decât o 

materie, se învață o lecție de viață. Profesorul stimulează și întreține curiozitatea 

elevilor pentru lucruri noi, le modelează comportamentele sociale, le întărește 

încrederea în forțele proprii și îi ajută să își găsească identitatea. Realizarea acestor 

acestor sarcini depinde de măsura în care profesorul posedă calitățile și competența 

necesare centrării cu precădere pe așteptările, trebuințele și interesele elevilor. 

Orice profesor ideal are vocație pedagogică, adică se simte chemat, ales pentru 

a exercita această profesie, dar această calitate nu este suficientă fară a face dovada 

unui tact pedagogic. Tactul pedagogic se definește ca fiind gradul calitativ al 

interacțiunii sociale dintre profesor și elev, care are drept criterii: gradul de adecvare a 

comportamentului profesorului față de fiecare elev, gradul motivației pozitive a 

rezultatelor la învățătură  și a comportamentului elevului, gradul de dezvoltare e 

personalității elevului, gradul de respectare a particularităților psihice ale elevului, 

precum și rezultatele obținute în atingerea obiectivelor propuse în activitatea intructiv-

educativă.  

Pe lângă toate acestea, profesorul ideal îndeplinește o diversitate de roluri, pe 

care el le exercită în funcție de situația cu care se confrună. Astfel, profesorul 

îndeplinește rolul de expert al actului de predare-învățare, rolul de agent motivator, 

care declanșează și întreține interesul și curiozitatea elevilor, rolul de lider, fiind cel 

care conduce grupul de levi, rolul de consilier, precum și rolul de model, prin întreaga 

sa personalitate și prin acțiunile sale comportamentale. 

Pe lângă activitatea didactică, un bun profesor desfășoară și o activitate 

extrașcolară. Corolarul conținutului social al acestei profesiuni constă în participarea 

la evenimentele și frământările socio-culturale ale timpului în care trăiește și ale 

poporului din care face parte. În această ipostază profesorul ne apare ca pedagog social, 

animat de grija pentru ridicarea gradului de cultură al națiunii sale. 

Desfășurându-și activitatea profesională în cadrul școlii, dascălul ideal nu 

încetează a fi un educator și în afara ei, urmărind, bineînțeles, obiective specifice și 

apelând la mijloace și forme adecvate 
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În concluzie, profesorul ideal este un om cu o personalitate complexă, iar pentru a 

exercita cu succes această profesie el trebuie să deţină o serie de competenţe și de 

calități. 

  Astfel, un profesor ideal deţine competenţa de a proiecta activităţile în funcţie 

de o serie de criterii pedagogice, identifică şi corelează adecvat metodele, mijloacele 

şi tehnicile de lucru cele mai inovative şi eficiente de realizare a activităţilor, îşi pliază 

demersul didactic pe caracteristicile clasei de elevi, monitorizează şi evaluează 

obiectiv performanţele elevilor. 

  Un profesor bun nu mai este un simplu transmiţător de informaţii, ci, alături de 

elevi şi de părinţi, „construieşte” un parteneriat în cadrul căruia comunicarea, 

colaborarea şi înţelegerea sunt esenţiale. 

Pe lângă toate acestea, profesorul îşi păstrează rolul primordial de organizator, 

conducător şi evaluator al tuturor activităţilor ce ţin de formarea şi dezvoltarea elevilor 

săi. 

Orice profesor este important să fie bine pregătit deoarece deţine un rol esenţial 

în formarea/dezvoltarea personalităţii copiilor, asigurând o educaţie de calitate. 
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CHRISTMAS TRADITIONS AND CUSTOMS 

AT BOCCA DEL RIO 

Prof. Ioana Birk 

English teacher at  

“Cibiniun” Technical College of Sibiu 

 

Motto: 

“You should see, sometimes Gura-Râului,  

to understand what a corner of heaven means 

 with an ancient tradition in Romanian culture.”  

Lucian Blaga 

 

Christmas holidays are provided with different and wonderful customs and traditions specific 

to each area. I chose to present the specific customs and traditions of a village called Gura-Râului, a 

village situated in Transylvania, an ideal place to spend when you miss grandparents, your country 

holidays and the most delicious traditional Romanian dishes; there is no more a suitable place than in 

the commune of Gura-Râului, a place with beautiful landscapes located around the Sibiu County, at 

about 20 kilometers away from the city of Sibiu. I approach a brief presentation of the village, so that 

the reader can be transposed into an atmosphere of fairy tale and fantasy, in a time of spiritual kindness 

and gratitude. Lucian Blaga, one of the great poets of the Romanians, described the beautiful village 

in a poem dedicated to these unforgettable places that comforted his soul: Gura-Râului: "Between the 

hills, the village under the moon, Bocca del Rio does not gather me." The truthful rumors of the place 

say that Lucian Blaga, George Topârceanu and George Coşbuc, who would have written on these 

lands "Nunta Zamfirei", were once here. 

 As I mentioned above, one of the old traditions that still holds pride and joy in the commune 

is the "Jocul  Junilor (Game of the Juniors)". On December 6th, a group of boys - a group of caring 

boys, the most beautiful, the most diligent and the most beautiful - and the three officialities of the 

juniors group are chosen: ”Judele” (their chief), ”Pârgarul” and ”Crășmarul”. The three form a 

hierarchical structure very well developed and well respected by the other colleagues. They go to 

people's houses and play carols, starting with the first day of Christmas and after the New Year. They 
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are very appreciated in the village, because they have very old dances that they play with passion, 

among which are: Căluțul, Ficioreasca, Danțul. 

 Through the customs and traditions that the village of Gura-Râului preserves from ancestral 

estates, people and tourists come with pleasure and come back whenever they have the opportunity. 

Here you will find peace and relaxation, dishes well cooked with craft and soul and a lot of respect 

from people. 

 Traditions have been preserved and kept from generation to generation, from grandfather to 

son and nephew, with joy and holiness. 

 Being a mountain village, on Christmas and during the winter season, people dress in their 

traditional Romanian clothes and go to church every Sunday or holiday, because they celebrate the 

holiday respectfully, and from the afternoons to evenings, they gather in groups and put horses on 

sledge and leave the village and ride in a one horse open sleigh to Dam, singing carols and songs of 

”doină” or ”horă”. It is an atmosphere of fairy tale, where the white and clean snow from the outside, 

completed with the story landscapes, is transposed into the souls of the people who visit it. The Cibin 

Dam is at the exit of the commune, where residents and tourists can visit the accumulation lake and 

the Gura-Râului dam. The lake was formed and completed in 1980. The dam has a height of 74 meters 

and is located at an altitude of 550 meters. A micro-hydroelectric plant is located downstream of the 

dam. The lake has an area of 68 hectares, a width between 70 and 330 meters and a capacity of 17.5 

million cubic meters. It is used for the water supply of Sibiu, for the production of electricity and not 

least for regulating the Cibin river. 

 A custom of children during winter time is sledging, and also running on the slope or skiing 

on the ski slope, in order to practice a little sport, after the plenty of meals eaten during the Holidays. 

 For lovers of a sporting vacation there is also the possibility of organizing hiking with 

mountain guides, wagon rides during summer or, in winter, as I said, with the sleigh drawn by horses. 

Bicycles can be rented for both gentlemen and ladies and for the adrenaline lovers it is possible to do 

enduro or off-road rides, tourists having the opportunity to rent off-road cars. 

 I must mention that in the village of Gura-Râului the old traditions and customs are still 

preserved, from little children up to the old ones. A crucial role is played by the youth, that is, the 

young people who remain in the village, who have been keen and have taken over the traditions and 

customs from the elder people. 

 I would like to conclude by stating that in every place we are, either the place of birth or 

away from home, down deep in our soul, everyone should not forget the place where he was born, the 
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customs and traditions he has lived. The preservation of the popular traditions is very important for 

all of us, but especially for the new generations. 
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„DATINI ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN ÎN ZONA 

MARAMUREȘULUI” 

 

 

Prof.Irina Branic, Școala Gimnazială Sarasău, Grădinița cu program normal 

 

 Datinile și obiceiurile de Crăciun reprezintă în primul rând un fond al vieții rurale, dar prezente 

și în mediul urban într-o mai mică măsură. Printre acestea se numără, mersul cu colinda pe la case, 

umblatul cu Viflaimul sau cu steaua, jocul Moșilor, umblatul cu „capra” sau tăierea porcului. De 

regulă, în Ajunul Crăciunului, copiii sau tinerii mergeau cu colinda, iar în ziua de Crăciun mergeau 

adulții. 

 Aceste tradiții, dar și altele trebuie transmise mai departe copiilor pentru a nu se pierde sub 

presiunea apariției modernității. În satele maramureșene, aceste obiceiuri încă sunt păstrate cu 

sfințenie, iar copiii sunt așteptați cu colinda de către gazde, oferindu-le în schimb, nuci, mere, bani 

etc. Cei care așteaptă colindătorii își țin porțile deschise, iar lumina este aprinsă în casă. Colindătorii 

vestesc Nașterea lui Iisus și le urează toate cele bune gazdelor.  Colinda începe după ce lumea a fost 

în prealabil la Biserică. Astfel e importantă educarea copiilor in spiritul valorilor moral-religioase și 

cunoașterea rolului bisericii în comunitatea locală. De asemenea e necesară consolidarea 

comportamentului religios și educarea abilităților de comunicare cu semenii și cu Dumnezeu. Din 

punctul meu de vedere, prin intermediul acestor colinzi, copiii comunică prin cântec, vestind Nașterea 

lui Iisus și minunile care preced acest important eveniment. 

 Pentru a păstra vii tradițiile, educatorii pot să desfășoare activități cu preșcolarii prin 

intermediul cărora să valorifice datinile și obiceiurile strămoșești. Ca educatoare în apropierea 

sărbătorii Crăciunului, am realizat diverse activități pentru a conștientiza preșcolarii de importanța 

păstrării tradițiilor. În acest sens am pregătit cu preșcolarii cozonaci, colaci, gogoși, iar ei au fost foarte 

încântați dat fiind faptul că aceste preparate le fac mamele și bunicile lor. Pe de altă parte, tot în 

preajma Ajunului Crăciunului am mers cu ei la colindat la diverse instituții, vestind Nașterea 

Domnului. La serbările de Crăciun ne îmbrăcăm în straie populare, decorăm grupa cu obiecte populare 

specifice caselor țărănești tradiționale și așteptăm familiile preșcolarilor să ne calce pragul. Astfel 

pregătim scenete cu Nașterea lui Iisus și colindăm colindele vechi, strămoșești păstrate nealterate de 

trecerea timpului. Aceste scenete ilustrează foarte bine dorința copiilor de a contura această sărbătoare 
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și de a le arăta părinților cât de implicați sunt. Trăirile pe care le au sunt unice, cu atât ai mult cu cât 

familiile lor sunt prezente la aceste serbări. 

 Perpetuarea datinilor și obiceiurilor de la o generație la alta trebuie să se realizeze astfel încât 

acestea să nu se piardă, ci să rămână prezente și la fel de frumoase. 
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Tradiţii şi obiceiuri de Crãciun ȋn Bãrãganul cãlãrãşean 

Sãrbãtoarea Crãciunului ȋnseamnã pentru cei mai mulţi dintre oameni timp petrecut ȋmpreunã 

cu familia, petreceri, cadouri, bucurie, ȋnsã  ȋn România existã multe obiceiuri şi tradiţii referitoare la 

aceastã sãrbãtoare, acestea fiind diferite de la o zonã la alta a ţãrii. 

Din punct de vedere religios, Crăciunul, cea mai veche sărbătoare a omenirii, semnifică 

nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, trimis pe Pământ să ajute oamenii să 

devină mai buni, mai credincioși, mai îngăduitori și responsabili, mai toleranți și răbdători. În satele 

din Bărăgan,  înainte de Crăciun, preotul umblã cu icoana din casă în casă, pentru a vesti Nașterea 

Domnului.  Aceasta este o practică extrem de veche și este, de fapt, o vizită pe care preotul o face 

credincioșilor săi. Preotul poartă cu el o icoană care înfățișează scena nașterii Mântuitorului și fiecare 

casă și gospodărie este sfințită, credincioșilor dându-li-se icoana ca să fie sărutată. 

Un alt obicei premergător sărbătorilor Crăciunului întânit în satele din Bărăganul călărășean 

este sacrificarea porcului de Ignat. Obiceiul sacrificării porcului de Ignat, pe 20 decembrie, încă se 

mai practică pe acolo unde gospodarii cresc porci în propriile curți, pentru ca la Sărbătorile de iarnă 

sa aibă carne proaspată din care să-și prepare tradiționalele mâncăruri românești: tobă, piftie, 

caltaboși, afumătură și cârnați. Conform tradiției, după tranșarea și sortarea cărnii, gazda pregătește 

afară, aproape de locul sacrificării porcului, o masă mare, pentru toți oamenii care au ajutat la tăierea 

porcului. Felul de mâncare, tradițional numit „pomana porcului”, este obținut prin prăjirea, într-un 

ceaun mare, de tuci, a bucaților de carne tăiate din toate parțile porcului sacrificat: bucăți de mușchi, 

ficat, slănina, coastă, falcă. Și ca totul să fie cum se cuvine, gazda oferă și câteva păhăruțe serioase de 

țuică fiartă! 

  Împodobitul bradului. Tradiția împodobirii bradului și a casei cu crenguțe de brad este un 

obicei preluat pe la jumătatea mileniului trecut de la triburile germanice, bradul simbolizând, prin 

forma sa triunghiularã, Sfânta Treime, iar podoabele cu care bradul este împodobit semnificând 

cunoașterea și bogăția, asemeni pomului sacru din Grădina Edenului, în care se găseau merele-fructele 

cunoașterii.  Bradul, împodobit în vechime cu fructe, flori, nuci poleite, lumânărele și panglici, 

simboliza pomul vieții, arborele fertilizator, de bun augur. Simbolul bradului se regăsește în foarte 

multe piese de artă populară precum covoarele, ștergarele și iile. În zilele noastre. împodobirea 

bradului de Crăciun a devenit una dintre cele mai iubite datini atât în mediul rural, cât și urban, odată 

cu așteptarea în seara de Ajun a lui Moș Crăciun. În povestirile părinților noștri, de cele mai multe ori 

bradul era adus de Moș Crăciun, atunci când copiii dormeau. Beteala, globulețele colorate ce sclipesc 

în lumina lumânărilor și a luminițelor colorate ce dau parcă viață bradului, steaua vestitoare a Nașterii 

http://www.ziare.com/social/craciun/
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Domnului Iisus cocoțată în vârful bradului, îngerașii care ne îndeamnă să trăim emoțiile Nașterii 

Pruncului Sfânt, toate ne anunță Seara cea Mare. După zilele de Crăciun, bradul rămâne ca decorațiune 

de sezon, sau pentru că nu se îndură să-l arunce prea repede. Oricum, în cele mai multe din casele 

românilor din Bărăgan există obiceiul ca bradul să fie aruncat (ars în foc spre distracția copiilor) 

înainte de Bobotează. În acel moment nostalgia pomului de Crăciun este alungată spre a se face loc 

Noului An în deplinul sens al cuvântului. 

„Scutecele Domnului“. Pe 24 decembrie există o tradiţie care încă este respectată cu sfinţenie 

în satele din zona Mostiştei: femeile fac şi împart turte, fiind ultima zi în care mai pot împărţi pentru 

sufletele celor trecuţi în nefiinţă. Din apă, sare şi făină se face un aluat din care se întinde o foaie 

subţire, se taie bucăţi cât palma şi se coc pe plită. Se fierbe grâu, se insiropează, se aşeaza pe foiţele 

coapte care sunt denumite ,,scutecele Domnului’’ şi se împart cu covrigi deasupra. 

Colindele  sunt cele mai importante obiceiuri care se practică și azi în zona etnoculturală a 

Dunării de Jos și brațului Borcea, începând din ajunul Crăciunului, și până în ziua de Anul Nou. Din 

categoria acestora amintim: colindele de Moș Ajun, colindele de Crăciun, Steaua, Irozii, Brezaia, 

Plugușorul, Vasilca, Sorcova, Seara Sfântului Vasile. 

Fără a intra în amănunte, întrucât colindele amintite mai sus sunt specifice aproape întregului 

areal românesc, ele întâlnindu-se, fără excepție, în toate localitățile călărășene, subliniem doar 

valoarea deosebită a acestora, care ocupă un loc aparte, prin tematica complexă, bogată și diversă, 

precum și prin minunata poezie populară pe care o cuprind. 

Colindele (bine păstrate în sate ca Unirea, Borcea, Călărașii Vechi, Ciocănești, Ulmu, 

Lupșanu, Lehliu-sat, Vlad Țepeș, Chirnogi, Chiselet, Radovanu ș.a.), însoțesc unele jocuri mimice 

(brezaie, capra, căluțul) sau sunt comunicate direct de grupurile de colindători. Tematica acestor 

colinde îmbracă aspectele laice cu cele religioase și abordează principalele domenii ale vieții satului 

(viața social-economică a gospodăriei, puterea și frumusețea tinerilor, eroismul și iubirea, văzute în 

perspectiva viitoarelor căsătorii). Analiza temelor și a motivelor vehiculate în repertoriul colindelor 

din spațiul călărășean ne dezvăluie sensuri care pledează pentru originalitatea și autenticitatea 

acestora. Așa sunt, spre exemplu, motivele tematice care ilustrează bărbăția tinerilor (incluzând aici 

străvechiul obicei al încurării cailor, precum și evidențierea probelor de vitejie și a întrecerii dintre 

călăreți sau dintre cai și șoim), motivul alegerii tânărului oștean ca domn, ideea luptei dintre bine și 

rău( excepțional pusă în valoare în colindul ,,Leul”) motivul cererii de zestre ( din ciclul colindelor de 

logodnă și nuntă) etc. De asemenea, reținem și valoarea pronunțat moral-religioasă a unor colinde, 
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evidențiindu-se perenitatea unor norme și reguli de conviețuire socială și de conduită nescrise, dar 

respectate de întreaga colectivitate sătească. 

Pe 24 decembrie se umblă cu Brezaia pe la ferestre. Aceasta este confecţionată dintr-un cadru 

de lemn cu un cioc ca de barză, având prinsă o sforicică la partea de jos ce o face să scoată un zgomot 

exact ca berzele, spun specialiştii în Etnografie şi Folclor de la Muzeul Dunării de Jos. Ciocul este 

neapărat din lemn de nuc vechi de trei ani, iar cel care poarta Brezaia se acoperă cu un macat şi două 

carpete: una în faţă, alta în spate: “A plecat capra-n pădure După fragi şi după mure/ Fragi şi mure n-

a aflat/ Caprã-i arde d-alergat! Ta, ta, ta, căpriţă, ţa!” Cu acest prilej se fac şi se împart turte. 

  Nu putem încheia aceste scurte considerații teoretice, fără a aminti valoarea de excepție a 

Plugușorului, Plugul mare și într-o variantă remarcabilă, a ,,Plugului cu păpușoi”, întrucât prin 

conținutul lor tematic, care variază de la o localitate la alta, constituie o importantă sursă de cunoaștere 

a vieții sociale specifice comunităților rurale. Prin datele istorico-etnografice pe care le oferă, 

plugușorul conține elemente pe baza cărora se pot recunoaște străvechi tehnici agro-pastorale, relațiile 

sociale dintre membrii colectivităților sătești, unitatea etnoculturală a poporului român. 

Din punct de vedere al modului de desfășurare, obiceiul de ,,a colinda” înseamnă de fapt a 

merge din casă în casă cu diferite urări. La colindat participă tot satul tradițional, deși efectiv colindă 

doar copiii și flăcăii în cete, bărbații, până la o anumită vârstă, mai nou și fetele, rar de tot femeile și 

uneori și fete și flăcăi împreună. Gazda casei colindate era întrebată întotdeauna dacă primește 

colindele.Celor care nu primeau colinda li se strigau strigături batjocoritoare. Se cânta întâi o colindă 

la ușă sau la fereastră, iar apoi, la cererea gospodarului, se intra în casă, unde se cânta ,,colinda cea 

mare”. Steaua, Irozii și Vasilca se cântau totdeauna numai în casă. Colindătorii erau răsplătiți cu daruri 

tradiționale. 

În ceea ce privește obiceiul  ,,Vasilca”, acesta este un obicei practicat de Anul Nou, care oferă, 

totodată, şi o semnificaţie tăierii porcului la români. Ceremonialul acestui obicei, „Vasilca”, cuprinde 

mai multe secvenţe semnificative: expunerea divinităţii (capul porcului) gătită cu inele, cercei, brăţări, 

mărgele, flori şi uneori şi o basma, în faţa ferestrei sau în casa colindată; colinda cântată care narează 

viaţa Vasilcii în Raiul din pădurile de fag şi de stejar; coborârea în vale pentru a bea apă, moartea 

violentă şi incinerarea corpului; judecarea Vasilcii de un juriu în care apar bătrânul Crăciun şi Maica 

Precesta;  urarea „La mulţi ani!” şi primirea darului.   O sursă documentară din anul 1927 ne descrie 

astfel acest obicei practicat în satele de pe Borcea și Dunăre: ,, Vasilca e un cap de porc împodobit și 

așezat pe o tavă. Căpățâna porcului se împodobește în așa fel încât să reprezinte a păpușă, se pun 

mărgele, cercei și pe tava pe care este așezată se pune grâu. Înainte cu trei zile sau patru zile de Sf. 
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Vasile se umblă cu Vasilca mai mult pe la cei bogați. Colindătorii stau în mijlocul casei, iar tava se 

pune pe masă. Se zice că Vasilca are darul de a aduce sănătate în casă”. Vasilca se numea de fapt Siva, 

dar prin contopirea cu Vasile (ziua în care are loc ceremonialul) a rezultat Vasilca. Acest zeu, Siva, al 

Panteonului românesc, sacrificat prin substituire la solstiţiul de iarnă, este identificat cu marele zeu 

indian Shiva, care în Panteonul hindus poartă grija Universului, întruchipare a eternei energii cosmice. 

Substitutul zeului este capul porcului jertfit la Ignat, care se împodobeşte şi va servi în ritualul din 

noaptea de Anul Nou. 

Obiceiurile cuprind semnificaţii profunde asupra omului şi relaţiilor lui cu natura, cu lumea 

înconjurătoare. Astfel, obiceiurile şi tradiţiile de Crãciun prezintă viaţa socială şi diversele aspecte ale 

rânduielii ei. 

În cultura populară tradiţională, obiceiurile formează un capitol important, fiindcă întreaga viaţă a 

omului, munca lui din timpul anului şi diferitele lui ocupaţii, relaţiile cu semenii şi cu întruchipările 

mitologice erau întreţesute cu obiceiuri. În folclorul nostru, unele obiceiuri au păstrat până astăzi 

forme ample de desfăşurare, în care vechile rituri se îmbină cu acte ceremoniale, cu manifestări 

spectaculoase. 

În Bărăganul cãlãrãşean întâlnim obiceiuri cu o arie de răspândire locală, dar şi altele cu o arie de 

răspândire mult mai largă, toate acestea constituindu-se în calendare populare care organizează viaţa 

ţăranilor până în cele mai mici amănunte . Aceste calendare nu au fost scrise niciodată, ci trăite, 

memorate şi transmise. Tradiţiile şi obiceiurile  de Crãciun  au trei funcţii esenţiale: 

• Întreţin relaţia cu sacrul, abătându-i pe oameni de la cele lumeşti, ajutându-i să-şi reînnoade 

legăturile cu cele de dincolo. 

• Refac grupul comunitar; uneori aceste sărbători regrupează tot satul, înlesnind comunicarea 

directă, pe care se bazează cultura ţăranului. 

• Pun societatea în acord cu Cosmosul. 

Aducerea în lumină a creațiilor populare folclorice este o datorie față de neam, o șansă de întărire 

a legăturilor naționale sufletești și culturale. Speranța și urările de bine aduse de către colinde, 

încărcătura lor pozitivă sunt elemente importante ale spiritualității românești, cu mare valoare 

identitară, mai ales acum, într-o perioadă acut marcată de comercial și import de valori nefiltrate. 

 

 

           Profesor limba şi literatura românã, 

Anton Mãdãlina 
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Maximizarea profitului pe perioadă lungă 

Profesor discipline economice: GELADIN AITEN 

  

 Profitul normal reprezintă câștigul maxim obținut de întreprinzători în calitatea pe care o au 

de proprietari ai factorilor de producție, dacă ar folosi factorii de producție într-un alt mod. Dacă o 

firmă ar realiza un bun oarecare A și ar înregistra un profit economic pozitiv, atunci orice alternativă 

de folosire a factorilor de producție pentru obținerea bunului A vor avea drept consecință un venit 

mai mic pentru întreprinzător.  Astfel, toți proprietarii factorilor de producție respectivi vor urmări 

să-i utilizeze numai pentru a produce bunul A. Bineînțeles că în perioadă lungă numărul 

întreprinzătorilor care pot produce bunul A se va mări, iar numărul  întreprinzătorilor care, prin 

utilizarea factorilor de producție menționați, vor realiza alte bunuri, se va micșora.  

 Se poate concluziona că pe perioadă lungă numărul agenților economici care realizează un 

bun economic oarecare va crește, dacă respectivii agenți înregistrează un profit economic 

(supernormal) mai mare.  

 Dacă întreprinzătorii care realizează un bun economic oarecare înregistrează în activitatea pe 

care o desfășoară pierderi - situație în care profitul total este mai mic decat profitul normal,  atunci ei 

vor abandona  producția respectivului bun, numărul lor diminuându-se treptat.  

 Dacă analizăm activitatea întreprinzătorilor care realizează bunuri în urma cărora profitul 

obținut se situează la un nivel normal, nu se remarcă schimbări în ce privește numărul lor deoarece 

ei nu sunt motivați în sensul ieșirii sau intrării în ramură. 

 Consecințele intrării sau ieșirii firmelor dintr-o ramură 

 Dacă într-o ramură se înregistrează într-un anumit moment creșterea numărului de agenți 

economici care realizează un anumit bun economic, sporind astfel cantitatea respectivului bun,  

atunci va rezulta modificarea costurilor și veniturilor la toți agenții care realizează acel bun. Cauzele 

sunt următoarele: 

a)     Creșterea numărului  întreprinzătorilor care  intră într-o anumită ramură va avea ca efect 

imediat creșterea ofertei bunului realizat în ramura respectivă, fapt ce va avea ca și consecință 

scăderea prețului de vânzare. Întrucât vânzările vor fi realizate la noile prețuri diminuate, rezultatul 

va fi scăderea venitului mediu și a venitului marginal al fiecărui agent economic; 

b)     Pătrunderea în ramură a altor firme va genera o creștere a cererii pentru factorii de producție 

necesari pentru realizarea respectivului bun. Astfel, prețul factorilor de producție necesari se va 

mări, ceea ce va duce la creșterea costului total la nivelul fiecărui agent economic. 
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 Diminuarea venitului si sporirea costului vor avea drept consecință scăderea nivelului profitului la 

fiecare întreprinzător, ceea ce va face ca intrarea noilor agenți economici  stimulați de dimensiunea 

profitului economic (supernormal) să ducă la reducerea nivelului profitului. Astfel, motivația pentru noii 

intrați în ramură de a realiza respectivul  bun se va reduce, dar numai în situația în care profitul economic la 

nivelul fiecărui întreprinzător se va reduce la zero pe perioadă lungă. Putem afirma că numărul 

întreprinzătorilor poate crește într-o ramură oarecare până în momentul în care profitul economic 

(supernormal) se va reduce la zero. 

 Orice întreprinzător va renunța treptat la producția unui bun, dacă în urma activității desfășurate  

nu va rezulta profitul normal. În această situație, întreprinzătorii vor părăsi ramura sau piața respectivului 

bun, influențând astfel costul și venitul, dar în sens contrar față de situația expusă mai sus.  

 În acest mod, venitul fiecărui întreprinzător va crește ca urmare a diminuării ofertei, fapt care va 

determina creșterea  prețului de vânzare, reducându-se astfel și costul ca urmare a descreșterii cererii de 

factori de producție, situație ce va antrena reducerea prețului lor.  Această alternativă va determina 

creșterea profitului agenților economici care aleg să rămână în ramură,  continuând să existe până la 

momentul în care profitul total al fiecărui întreprinzător va egala profitul normal (figura nr. 2.3). 
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Fig. nr. 2.3 Evoluția venitului mediu, a venitului marginal, a costului mediu și a costului marginal în 

condițiile maximizării profitului pe perioadă lungă 

 Migrarea întreprinzătorilor în și din ramură va duce la următoarele situații: pe perioadă lungă 

profitul total al fiecăruia va fi egal cu profitul normal; profitul supernormal va fi zero, iar costul mediu (care 

include profitul normal) va fi egal cu venitul mediu. 

 Conform figurii nr. 2.3 graficul c, sunt reprezentate curba costului și curba venitului pentru fiecare 

întreprinzător, în situația în care piața cu concurență perfectă se află în echilibru pe perioadă lungă. Astfel se 

evidențiază trei condiții: 
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a)   Fiecare întreprinzător va urmări să obțină o producție la cel mai mic cost posibil. Curba costului 

mediu în perioadă lungă va reprezenta costul mediu al agentului economic; 

b)   Fiecare întreprinzător își va maximiza profitul economic (supernormal) obținând un volum al 

producției pentru care venitul marginal și costul marginal vor fi egale; 

c)   Profitul supernormal va fi zero, neexistând tentația migrării întreprinzătorilor în și din  ramură, 

costul mediu egalând venitul mediu. Pentru agenții economici competitivi, venitul mediu va fi egal 

cu venitul marginal. 

 În condițiile unei piețe cu concurență perfectă aflată în echilibru pe perioadă lungă, costul 

mediu este în egalitate cu costul marginal pentru toți agenții economici în cel mai scăzut punct al 

curbei costului mediu. Această egalitate evidențiază nivelul producției pentru care costul mediu este 

cel mai mic și profitul obținut este maxim. 
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Probleme de  

Matematică distractivă 

Prof. Petruţiu Ioana Mihaela 

Colegiul Tehnic ,,Apulum” Alba Iulia 

1. Alune, cireşe şi altele 

Un elev este are dublul vârstei surorii lui. Ea are de trei ori mai multe cireşe decât are el alune. 

Dacă înmulţim numărul ce reprezintă vârsta elevului cu numărul cireşelor obţinem 510. Ce vârsă are 

sora elevului şi câte alune are el? 

Soluţie: 

Fie B-vârsta băiatului   A-numărul alunelor 

       F-vârsta fetei   C-numărul cireşelor  

Notăm datele problemei sub forma unui sistem:  

B = 2F 

C = 3A    

B  C = 510 

Descompunem în factori numărul 510 şi obţinem 510 = 5 . 

Datorită faptului ca vârsta elevului este de 2 ori vârsta fetei, deducem că numărul care 

reprezintă vârsta elevului este format din 2 şi încă un număr din descompunerea lui 510. Dar în 

scrierea sistemului am utilizat deja si numărul 3, deoarece numărul cireşelor este multiplu de 3, deci 

al doilea număr poate fi 5 sau 17. 

Dacă B = 2 ∙ 17 = 34 nu convine deoarece problema ne spune că  băiatul este elev. 

Deci singura posibilitate care ne rămâne este ca B = 2 ∙ 5 = 10, deci băiatul are 10 ani. 

Dar băiatul are dublul vârstei surorii lui, deci aceasta are vârsta de 5 ani. 

Numărul cireşelor va fi de 3∙17=51, deci nr alunelor va fi 17. 

 

2.  Trei chifteluţe gustoase pentru cină 

Mama găteşte chifteluţe foarte gustoase, folosindu-se de o tigaie mică, specială. După ce 

prăjeşte chifteluţa pe o parte, ea o întoarce pe cealaltă parte. Prăjitul fiecărei părţi durează 30 secunde, 

iar în tigaie nu încap mai mult de 2 chifteluţe deodată. 

Dacă veţi afla în ce chip reuşeşte mama, în condiţiile de mai sus să prăjească cele 3 chifteluţe 

pe ambele părţi într-un minut şi jumătate, în loc de 2 minute veţi primi 3 chifteluţe gustoase la cină. 

Soluţie: 
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1 3 3 2 1 2 

Iscusita bucătăreasă pune în tigaie 2 chifteluţe şi le prăjeşte pe o parte – 30 secunde. Apoi, 

întoarce prima chifteluţă pe cealaltă parte, o scoate pe a doua şi pune în locul ei a treia chifteluţă. În 

felul acesta prima chifteluţă se ca prăji în întregime, iar a treia pe una din părţi – 30 secunde. Prima 

chifteluţă fiind gata, aceasta este scoasă afară, iar în locul ei mama pune din nou prima chifteluţă şi o 

prăjeşte şi pe cealaltă parte, iar a doua chifteluţă o întoarce pe partea cealaltă- 30 secunde. După cum 

vedeţi bucătăresei i-au trebuit 1 minut şi jumate în loc de 2. 

 

 

 

 

 

 

 

       30 sec            30 sec          30 sec 

 

3. Robinetul deschis 

Astupând  orificiul de scurgere şi dând drumul la robinet, cada se umple în 5 minute. Dacă 

scot apoi dopul, apa strânsă se scurge în 7 minute. Desigur, apa curge în cadă şi se evacuează  uniform. 

 Într-o zi, am deschis robinetul la baie şi în clipa aceea a sunat telefonul. N-am apucat să pun 

dopul la orificul de scurgere şi m-am dus la telefon. Am vorbit ce am vorbit şi când am revenit în baie, 

cada tocmai se umpluse. Ştiind că de la baie la telefon am facut 15  secunde, puteţi spune cât a durat 

convorbirea? 

Soluţie: 

 În 7 minute se evacuează prin orificiu, o cantitate de apă egală cu volumul căzii. Dacă las  şi 

robinetul deschis, după 7 minute, cada nu va mai rămâne goală, ci va conţine atâta apă, cât va curge 

în 2 minute (7 – 5 = 2). În aceste 2 minute se acumulează în cadă o cantitate egală cu 2/5 din volumul 

ei. Şi acum, să vedem ce s-a întamplat cât timp am vorbit la telefon. 

 Dacă în 7 minute se umple 2/5 din cadă, în jumătate din acst timp, adică în 7/2 minute, se 

umple 1/5 din cadă (1/5 = 20/100 = 20%). Pentru ca să găsesc cada plină (100%), a fost nevoie deci 

de un timp de 5 ori mai mare, adică (7 5)/2 =35/2. 
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  Cu alte cuvinte, am lipsit din baie 35/2 minute, adică 17 minute şi 30 de secunde. Cum drumul 

de la baie la telefon şi înapoi a durat 15  2 = 30 secunde, înseamnă că am vorbit la telefon exact 17 

minute 
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Inovaţie în educaţie 

                                                                                 Ştefănescu  Carolina 

 

 

Ca în multe alte domenii sau sectoare în care se manifestă inovaţia, şi la nivelul sistemului de 

învăţământ accepţiunile sub care circulă aceasta sunt numeroase. Profesorul este subiect al educaţiei. 

Elevul este atât obiect, cât şi subiect al educaţiei. Este important ca şi profesorul şi elevul să ajungă 

să perceapă fiecare activitate de învăţare în sensul învăţării creative, care are la bază câteva reguli de 

respectat. Fiecare idee este valoroasă. Toate ideile ar trebui luate in considerare. Domeniile în care 

acţionează inovaţia socială sunt foarte diverse: de la cele tradiţionale – sănătate, educaţie, 

administraţie, economie etc. – la cele mai puţin convenţionale – loisir, gestionarea resurselor umane, 

amenajarea spaţiului etc. În materialul de faţă ne vom concentra doar asupra analizei inovaţiei în 

învăţământ.  

Inovaţia în învăţământ este o activitate deliberată, care urmăreşte introducerea unei noutăţi într-un 

context dat şi este pedagogică pentru că îşi propune ameliorarea substanţială a pregătirii elevilor/ 

studenţilor printr-o situaţie de interacţiune şi interactivitate. Inovaţia în învăţământ este definită ca un 

„proces deliberat de transformare a practicilor prin introducerea unei noutăţi curriculare, pedagogice 

sau organizaţionale, care face obiectul unei diseminări şi care vizează ameliorarea durabilă a reuşitei 

educative a elevilor 

Inovaţia trebuie să fie durabilă (descentralizarea învăţământului). Inovaţia trebuie să fie o acţiune 

deliberată, care să contribuie la reuşita şcolară a unui număr cât mai mare de indivizi (prelungirea 

duratei obligatorii de şcolarizare, care reuşeşte să menţină în sistem şi populaţia şcolară expusă riscului 

abandonului şcolar, programe educaţionale de incluziune în sistemul de învăţământ a persoanelor cu 

dizabilităţi, a celor defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic şi familial, a adulţilor.  

Inovaţia acţionează în învăţământ la nivelul tuturor componentelor sale: structură şi organizare, 

conţinutul învăţământului, mediul educaţional. Evoluţia inovaţiei, rezultatele la care se ajunge depind 

şi de caracteristicile socioeconomice ale societăţii şi de particularităţile sistemului de învăţământ. 

Inovaţiile la nivelul conţinutului învăţământului urmează celor de la nivel de structură şi organizare a 

sistemului, pentru că, fie şi dacă ne referim doar la prelungirea duratei obligatorii de şcolarizare, 

constatăm că aceasta presupune o nouă ordonare, succesiune a cunoştinţelor, priceperilor, 
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deprinderilor ce trebuie transmise şi formate la elevi. Inovaţia la nivelul conţinutului învăţământului 

este însă necesară şi din alte motive: pe de o parte, totalitatea cunoştinţelor, informaţiilor acumulate 

la nivelul societăţii este imposibil de cuprins şi transmis prin conţinutul învăţământului, oricât de mult 

s-ar prelungi perioada de şcolarizare, iar pe de altă parte, cunoştinţele, informaţiile au devenit nu doar 

foarte numeroase, ci chiar, în unele cazuri, perisabile, astfel că între momentul debutului şcolarizării 

şi finalizarea acesteia ceea ce şi-a însuşit individul poate să nu mai corespundă exigenţelor societăţii 

şi economiei.  

Într-un sistem de învăţământ controlat politic, lipsit de resurse financiare, comunicarea între cadrele 

didactice era limitat, cooperarea impusă de la nivel central, familia sau alte organisme externe şcolii 

erau excluse din procesul de învăţământ, astfel că mediul educaţional nu era unul favorabil inovaţiei 

Inovaţia reprezintă un proces de învăţare, de achiziţionare de noi cunoştinţe, de noi moduri de a lucra, 

fapt pe care personalul didactic, elevii şi părinţii acestora, alte autorităţi în experimentează deja.  

Inovaţia în învăţământ poate şi trebuie să fie susţinută şi stimulată, atât prin măsuri care să acţioneze 

din interiorul sistemului, cât şi din afara lui. În al doilea caz, finanţarea corespunzătoare a 

învăţământului este una dintre măsurile cele mai importante, pentru că inovaţia solicită un suport 

financiar. În interiorul sistemului se poate acţiona prin continuarea procesului de descentralizare, prin 

transferul autorităţii depline către instituţiile şcolare, astfel încât personalul didactic, elevi, studenţi, 

familiile acestora să poată fi implicaţi în mod real în procesul de învăţământ. Sistemul de învăţământ 

românesc trebuie să se concentreze într-o mai mare măsură asupra dezvoltării unor programe 

educaţionale specifice pentru diferite categorii de populaţie, de la persoane cu dizabilităţi, la minorităţi 

etnice, indivizi superior dotaţi, până la posibilitatea includerii în sistemul de învăţământ a tuturor celor 

care doresc să-şi perfecţioneze, să-şi completeze pregătirea şcolară. 

Învăţământul românesc se caracterizează prin forme incipiente ale inovaţiei, dar care, printr-o 

intervenţie susţinută atât din interiorul sistemului cât şi din afara acestuia, are şanse să devină o 

constantă a sistemului. 
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Delimitări conceptuale și structurale ale procesului de învățământ 

 

Prof.înv.preșcolar Mihaela Chistol 

G.P.P. „Castelul Magic” Pitești 

 

 

Didactica este principala ramură a pedagogiei, care se ocupă cu studiul procesului de învățământ. 

Termenul își are originile în limba greacă, didaskein – a învăța pe alții, didactikos – instrucție, 

instruire, didasko – învățare, învățământ, didactike – arta, tehnica învățării. (Cucoș, 2014, p. 325.) 

Inițial, didactica era inclusă în domeniul mai amplu și mai general al pedagogiei, dar pe măsura 

dezvoltării sale, a început să fie utilizată ca și concept distinct.  

Concret, în 1632, învățatul ceh Jan Amos Komensky (1592-1670), pe numele său latinizat 

Comenius, a fost cel care a consacrat acest termen în emblematica sa lucrare, intitulată Didactica 

Magna (Arta de a învăța pe toți totul), în cuprinsul căreia a descris principiile fundamentale ale 

didacticii și a propus ca învățământul să fie organizat pe bază de lecții și de clase, așa cum se prezintă 

el astăzi.  

Comenius denumea didactica ,,arta de a învăța pe alții”, fiind astfel unul dintre cei mai de seamă 

pedagogi care au pus bazele didacticii. Cu trecerea timpului însă, sensul inițial al termenului a căpătat 

alte conotații, cum ar fi: știință sau teorie a procesului de învățământ, teoria conducerii procesului de 

predare învățare sau teoria generală a instruirii. 

În concepția lui Comenius, forma principală de realizare a educației o reprezintă învățământul. 

Arta universală de a-i învăța pe alții totul, se evidențiază prin faptul că se realizează introducerea 

tinerilor în tainele cunoașterii, ale științei și ale bunelor moravuri, urmărind anumite principii și 

metode în mod sistematic. Sub forma unor cercuri concentrice, dobândirea noilor cunoștințe se face 

treptat, prin lărgirea continuă a volumului de informații. De altfel, Comenius a elaborat planuri de 

învățământ și programe școlare, pornind de la teoria cercurilor concentrice.(Cucoș, 2014, p.325,). 

Johann Friedrich Herbart (1776-1841), filosof, psiholog și fondator al pedagogiei ca disciplină 

academică, autor al operei Știința educației:principiile sale generale, deduse din scopul ei și revelația 

estetică a lumii (1806), era de părere că instrucția sau învățământul reprezintă cel mai important 

element al educației, care constă în formarea unui ansamblu de idei tot mai consistente și mai 

complete.  
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În opinia marelui gânditor german, prin procesul de instrucție se urmăresc două obiective: 

atingerea multilateralității interesului și dobândirea virtuții. Prin prisma faptului că interesul 

stimulează învățarea, acesta deține rolul de mijloc, dar și de scop, deoarece există dorința de 

cunoaștere. Pedagogul german clasifică interesul atât din perspectiva cunoașterii lucrurilor, cât și din 

cea a cunoașterii lumii sociale, astfel: 

-interesul empiric, reprezentat de noutate, intensitate și coloritul obiectelor percepute; 

-interesul speculativ, provocat de răspunsul la întrebarea ,,pentru ce?,,; 

-interesul artistic, stimulat de observarea și analizarea aristică a lumii; 

-interesul moral simpatetic, manifestat prin atenția care se acordă familiei și cercurilor de prieteni 

și cunoscuți; 

-interesul social, are în vedere membrii comunității de care aparține; 

-interesul religios, care se manifestă prin perceperea tainelor lumii.(Cucoș, 2014, p.326.) 

Herbart a fost cel care, prin intermediul lucrărilor sale a făcut posibilă delimitarea didacticii de 

pedagogie și considerarea ei drept o parte a acesteia, lucru recunoscut și acceptat și astăzi. Pedagogul 

german a explicat acest lucru pornind de la ideea că este imposibilă educația fără instrucție, acordând 

o importanță deosebită procesului de asimilare a cunoștințelor, punând accentul în egală măsură pe 

aspectele didactice referitoare la predare, dar și pe cele psihologice cu referire la învățare. Teoriile lui 

Herbart au contribuit la circumscrierea obiectului didacticii și a relației acesteia cu pedagogia, 

rezumându-se la ideile următoare: 

-Activitatea de predare a cunoștințelor, cât și modul de asimilare a acestora reprezintă una dintre 

preocupările fundamentale ale didacticii, obiectul acesteia devenind procesul de învățământ. 

-Ambele componente ale procesului de învățământ, predarea și învățarea, datorită faptului că se 

află într-o strânsă legătură, realizarea obiectivelor predării, depind de substratul psihologic al învățării. 

Din punctul de vedere al lui Herbart, didactica era o teorie cu un domeniu bine delimitat, iar ideile 

lui au fost preluate și îmbogățite de-a lungul timpului, ca urmare a avântului pe care l-au căpătat 

pedagogia și psihologia. În prezent, există mai multe definiții ale didacticii, majoritatea catalogând-o 

drept o disciplină științifică, de sine stătătoare, al cărei scop este acela de a optimiza triada predare-

învățare-evaluare. 

La rândul său, obiectul fundamental de studiu al didacticii, procesul de învățământ are un bogat 

conținut semantic, bucurându-se de diferite definiții elaborate de-a lungul timpului de către specialiști 

străini și români.  
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Întrucât demersul nostru abordează realitățile învățământului autohton, ne vom referi la 

delimitările conceptuale propuse de către pedagogii români în epoca de după decembrie 1989, 

caracterizată de libertate și dezideologizare a învățământului, pe fondul conturării unui ideal educativ 

specific societăților deschise, de tip democratic. 

După Ioan Nicola, procesul de învățământ reprezintă totalitatea acțiunilor exercitate de către 

educatori, în mod sistematic și conștient, asupra educaților aflați într-un cadru instituțional organizat, 

având ca scop formarea personalității subiecților în vederea atingerii idealului educațional.(Nicola, 

2003, p.402). 

I.T. Radu și Liliana Ezechil propuneau o definiție mai concisă, dar, în esență, la fel de 

cuprinzătoare: ,,activitatea instructiv-educativă realizată în cadrul instituțional” (Radu, Ezechil, 2006, 

p.14). 

Ioan Jinga și Elena Istrate făceau referire la un ansamblu de activități organizate și dirijate , 

desfășurate pe etape, în cadrul unor instituții de specialitate, sub directa îndrumare a unor persoane 

special instruite în acest scop, astfel încât obiectivele instructiv-educative propuse să poată fi atinse. 

(Jinga, Istrate, 2008, p. 206). 

La rândul său, Constantin Cucoș vede în procesul de învățământ o interacțiune dinamică a 

următoarelor elemente: predare-învățare-evaluare. (Cucoș, 2014, p. 327). 

Gabriela Cristea subliniază faptul că: ,,Procesul de învățământ reprezintă principalul subsistem al 

sistemului de învățământ, care asigură realizarea funcțiilor generale ale acestuia prin intermediul unor 

activități organizate cu mijloace și resurse specifice, prin programe de instruire formală (dar și 

nonformală) realizate cu cadre didactice specializate într-un context determinat din punct de vedere 

temporal (ciclu, an, semestru școlar/universitar) și spațial (școală/universitate, clasă, cabinet, 

laborator, bibliotecă, mediatică etc.). (Cristea, 2008, p.100-101). 

Ultima definiție pe care o propunem în lucrarea de față, fără a avea pretenția unei abordări 

exhaustive, îi aparține lui C. Postelnicu, care vede în procesul de învățământ un ansamblu coerent de 

acțiuni conștiente, organizate, sistematice, desfășurate în instituții de învățământ cu scopul de a 

contura personalitatea celor educați și de a-i integra pe plan socio-profesional. Demn de menționat 

este și faptul că, procesul de învățământ reprezintă cea mai elevată formă, dar și cadrul instituționalizat 

de organizare și desfășurare a instrucției și educației tinerei generații. (Postelnicu, 2002, p. 12). 

Ca orice subsistem chemat să asigure un cadru optim de înfăptuire a activităților instructiv-

educative, procesul de învățământ își are propriile elemente caracteristice: 

- Un caracter planificat, organizat și sistemic 
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- Un caracter informativ, dar și formativ 

- Un caracter cognitiv 

- Un caracter bilateral 

- Un caracter de autoreglare 

- Un caracter deschis 

- Un caracter dinamic 

- Un caracter complex 

- Un caracter interacționist 

- Este un proces specific, dar și o modalitate de comunicare interumană 

În ceea ce privește caracterul planificat, organizat și sistemic, constatăm că el se derulează 

în baza unui orar, a planului de învățământ, a programelor școlare și a planificărilor calendaristice 

elaborate de către cadrul didactic pentru fiecare obiect de învățământ. 

Caracterul informativ-formativ al procesului de învățământ este conferit de faptul că acesta 

reprezintă un proces unitar de informare și de formare. Latura informativă constă în transmiterea 

și însușirea unor cunpștințe, organizate în sisteme cognitive, din diverse domenii ale cunoașterii: 

științele naturii, socio-umane și tehnice. Formarea are la bază cunoștințele însușite de elevi în urma 

eforturilor lor de asimilare a acestora și de operare cu ele. 

Caracterul cognitiv al procesului de învățământ exprimă însăși esența respectivului proces și 

anume cunoașterea. Prima treaptă a acesteia este reprezentată de senzații, percepții și reprezentări, 

urmată de cea a gândirii abstracte, a însușirilor, relațiilor esențiale și generale ale diferitelor 

componente ale realității obiective, cum ar fi: obiecte, fenomene, evenimente etc. 

Cunoașterea nu este însă posibilă fără practică, în înțelesul său cel mai cuprinzător. Activitățile 

practice ne asigură cadrul în care luăm contact perceptiv cu obiectele și fenomenele realității, 

constituie principalul criteriu de validare a cunoștințelor noastre științifice, confirmând sau 

infirmând noțiunile, principiile, legile sau teoriile pe care le elaborăm. Cele două etape ale 

cunoașterii științifice (senzorială și logică) sunt prezente și în desfășurarea procesului de 

învățământ, între cele două procese existând atât aspecte comune, cât și diferențiale, ceea ce nu le 

afectează caracterul complementar. De pildă, cunoașterea senzorială îi facilitează elevului 

perceperea activă a materialului didactic, pe când cea abstractă îl ajută să înțeleagă esența 

lucrurilor și să poată face unele generalizări. Grație practicii, elevii pot trece la etapa aplicării 

cunoștințelor dobândite în cadrul activităților desfășurate la clasă. 
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Atât cunoașterea științifică, cât și cea realizată de elevi în cadrul procesului de învățământ au 

un caracter gradual și progresiv, facilitându-i subiectului cunoașterii accesul la descoperirea unor 

adevăruri științifice noi. 

În pofida existenței câtorva elemente comune, nu putem face abstracție de faptul că procesul 

de învățământ are o serie de caracteristici specifice, datorate obiectivelor sale, factorilor care 

participă la înfăptuirea sa (educatorul și educatul), dar și particularităților elevului. De exemplu, 

un prim element specific este acela că procesul cunoașterii în învățământ, deși repetă traseul istoric 

parcurs de cunoașterea umană în aspectele sale esențiale, face abstracție de sinuozitățile, tatonările 

și eșecurile caracteristice istoriei cunoașterii umane. Un alt aspect specific e legat de faptul că, 

întotdeauna, dascălul trebuie să creeze condiții optime de stimulare și de facilitare a activității de 

cunoaștere a realității de către elevi, prin prezentarea materialului didactic adecvat. În cadrul 

procesului de învățământ, atingerea obiectivelor urmărite și activizarea elevilor se realizează ca 

urmare a parcurgerii unor etape specifice și obligatorii, precum: formarea motivației pentru 

învățare, fixarea cunoștințelor, formarea priceperilor și a deprinderilor, verificarea și aprecierea 

lor. În fine, procesul de învățământ are în vedere particularitățile psihologice, de vârstă și 

individuale ale subiectului educației, spre deosebire de cel al cunoașterii științifice, care face 

abstracție de respectivele aspecte. 

Pe cale de consecință, putem aprecia că procesul de învățământ este unul de cunoaștere, 

datorită specificului activității de învățare efectuate de elevi în cadrul său, unor elemente de 

conținut, cum ar fi cunoștințele, dar și logicii desfășurării sale. Așadar, funcția de 

cunoaștere/cognitivă se realizează efectiv prin transmiterea de către dascăl și însușirea de către 

elevi a rezultatelor apodictice ale cunoașterii științifice. 

Caracterul bilateral: se referă la faptul că, în procesul de învățământ asistăm la interacțiunea 

a doi factori fundamentali, educatorul și educatul. 

Caracterul de autoreglare al procesului de învățământ: rezultă din faptul că, în 

desfășurarea sa, se realizează două tipuri de relații informaționale: 1) Legătura informațională 

directă, echivalentă cu transmiterea cunoștințelor de la educator la educat și 2) Legătura 

informațională indirectă sau conexiunea inversă, denumită printr-un neologism și feed-back. În 

acest caz, relația informațională se orientează în sens invers, adică de la educat la educator, fiind 

realizată prin diverse metode de verificare. 

Caracterul deschis: constă din schimbul mutual de valori, realizat între procesul de 

învățământ și societate. Cea din urmă îi oferă procesului de învățământ pe subiecții peducației, 
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valori culturale și spirituale, resurse materiale și pecuniare necesare funcționării sale. În ceea ce-l 

privește, procesul de învățământ îi oferă societății forța de muncă pregătită și calificată pentru 

diferite domenii de activitate: economic, cultural, politic, administrativ, sanitar, juridic etc. 

Caracterul dinamic: Procesul de învățământ se află într-o evoluție și adaptare continuă la 

realitățile mereu în schimbare ale societății. 

Caracterul complex: izvorăște din multitudinea componentelor sale și a raporturilor dintre 

ele. 

Caracterul interacționist: este dat de faptul că, procesul de învățământ este format dintr-o 

rețea de interacțiuni, îmbinate într-un tot unitar și armonios. 

Procesul de învățământ e un proces specific și o modalitate de comunicare interumană. 

Grație acestor calități, el cuprinde toate elementele fără de care procesul de comunicare nu ar fi 

posibil. ( Postelnicu, 2002, p. 12-19). 

Raportându-se în permanență la sistemul de învățământ, căruia îi e subordonat din punct de 

vedere funcțional și structural, procesul de învățământ are menirea de a asigura cadrul optim de 

înfăptuire a activităților educative, de instruire și de învățare propriu-zisă. 

O analiză a elementelor componente ale procesului de învățământ, mai exact a funcțiilor și 

finalităților sale macrostructurale și microstructurale, a resurselor pedagogice și a organizării lor, 

poate fi abordată atât din perspectivă statică, cât și dinamică. 

Din dorința de a elimina orice echivoc, precizăm că finalitățile macrostructurale ale procesului 

de învățământ se referă la conturarea unui ideal educativ și a unor scopuri clare, că cele 

microstructurale au în vedere obiectivele generale, dar și pe cele specifice, că resursele pedagogice 

sunt informaționale, umane, materiale și pecuniare și că organizarea lor se realizează pe niveluri, 

trepte, cicluri și discipline. 

Revenind la perspectivele abordării elementelor componente ale procesului de învățământ, 

constatăm că perspectiva statică cataloghează procesul de învățământ drept un sistem în sine, 

apreciere specifică modelelor de abordare tradițională a educației și a instruirii. 

Perspectiva dinamică, caracteristică modelului de abordare curriculară a educației și a 

instruirii, se referă în special la analiza relației dintre sistemul și procesul de învățământ care se 

desfășoară într-un timp și spațiu pedagogic deschis unui sistem superior, având o dinamică proprie 

și capacitate de autoreglare. Prin urmare, avem în vedere o deschidere curriculară spre toate 

conținuturile și formele generale ale educației, ce poate fi valorificată de către orice cadru didactic 
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la nivelul dimensiunii operaționale a procesului de învățământ, astfel încât să se înfăptuiască 

articularea optimă a acțiunilor de predare-învățare-evaluare. ( Cristea, 2008, p. 102-103). 
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PROFESORUL-ORGANIZATOR ȘI CONDUCĂTOR AL PROCESULUI 

EDUCAȚIONAL 

NASTASA ELENA-DELIA 

Competenţa profesională a cadrului didactic din învăţământ derivă din rolurile pe care acesta le 

îndeplineşte în cadrul şcolii. Practica evidenţiază diversitatea sarcinilor  unui cadru didactic: 

▪ expert al actului predare-învăţare deoarece selecţionează, prelucrează din punct de vedere 

didactic informaţiile pe care le va transmite, adaptându-le la sistemul de gândire al elevilor, la 

nivelul lor de înţelegere. 

▪ agent motivator pentru că declanşează şi întreţine interesul elevilor, curiozitatea şi dorinţa lor 

pentru activitatea de învăţare. 

▪ creatorul situaţiilor de învăţare cât mai favorabile pentru atingerea obiectivelor pedagogice 

proiectate şi alege strategii de predare-învăţare care să asigure succesul şcolar la un număr cât 

mai mare dintre  elevii pe care îi instruieşte. 

▪ lider pentru că conduce un grup de elevi, exercitându-şi puterea asupra principalelor fenomene 

ce se produc. Este un prieten şi confident al elevului, sprijin în diverse situaţii. 

▪ consilier fiind un observator sensibil al comportamentului elevilor, un îndrumător şi un 

sfătuitor al acestora. 

▪ model, prin întreaga sa personalitate, prin acţiunile şi comportamentul său; este un exemplu 

pozitiv pentru elevi 

▪ manager pentru că supraveghează întreaga activitate din clasă, asigură consensul cu ceilalţi 

profesori, cu părinţii şi cu ceilalţi factori. 

            Profesorul îşi asumă o multitudine de roluri a căror exercitare este dependentă de personalitatea 

lui. Dar pe lângă activitatea didactică desfăşoară şi o activitate extraşcolară sau cultural educativă. 

Din totdeauna profesiunea de dascăl a fost o profesie socială; din această perspectivă profesorul este 

şi un pedagog social preocupat pentru ridicarea gradului de cultură şi civilizaţie. 

            Din aceste roluri decurg dimensiunile competenţei profesionale a cadrului didactic: 

A. competenţa de specialitate care cuprinde trei capacităţi principale: 

- cunoaşterea materiei de predat; 

- capacitatea de a stabili legături între teorie şi practică; 
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- capacitatea de înnoire a conţinuturilor în consens cu noile achiziţii ale ştiinţei domeniului. 

B. competenţa psihopedagogică  este rezultanta următoarelor capacităţi: 

 -  capacitatea de a cunoaşte elevii şi de a lua în considerare particularităţile lor de vârstă şi individuale 

la proiectarea şi realizarea activităţilor instructiv-educative; 

- capacitatea de a comunica uşor cu elevii, de a-i influenţa şi motiva pentru activitatea de învăţare, în 

general şi pentru învăţarea unei anumite discipline de studiu în particular; 

- capacitatea de a proiecta şi a realiza optim activităţi instructiv-educative precizând obiectivele 

didactice, selecţionând conţinuturile esenţiale, elaborează strategii de instruire, crează  situaţii de 

învăţare adecvate, stabililește metodele şi instrumentele de evaluare. 

- capacitatea de a evalua obiectiv programe şi activităţi de instruire, pregătirea elevilor, precum şi 

şansele lor de reuşită; 

- capacitatea de a-i pregăti pe elevi pentru autoinstruire şi autoeducaţie. 

 C. competenţa psihosocială şi managerială 

Competenţa psihosocială şi managerială presupune următoarele capacităţi ale profesorului 

contemporan care-şi desfăşoară activitatea în învăţământ: 

- capacitatea de a organiza elevii în raport cu sarcinile instruirii, de a crea situaţii de învăţare adecvate 

şi de a stabili responsabilităţi în grup; 

- capacitatea de a stabili relaţii de cooperare, un climat adecvat în grupul de elevi şi de a soluţiona 

conflictele; 

- capacitatea de a-şi asuma răspunderi; 

- capacitatea de a orienta, organiza şi coordona, îndruma şi motiva, de a lua decizii în funcţie de 

situaţie. 

Acestor competenţe li se mai pot adăuga şi altele după cum fiecărei competenţe i se pot asocia şi alte 

capacităţi. 

Profesorii „excelenţi” sunt acei profesori care ştiu cum să le capteze elevilor atenţia şi să le-o 

menţină pe tot parcursul lecţiilor, să formuleze cu claritate obiectivele urmărite în cadrul fiecărei 

activităţi didactice, să reactualizeze cunoştinţele anterioare necesare învăţării, să predea accesibil şi 

convingător noile cunoştinţe, să creeze situaţii de învăţare adecvate, să dirijeze învăţarea şi să obţină 

feed back, ori de câte ori este nevoie, să evalueze prin  diferite metode. 



 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

418 
 

Acest deziderat focalizează atenţia asupra necesităţii formării continue a cadrului didactic, 

formarea  constituind  o provocare în cadrul procesului de modernizare a sistemului de educaţie. 

Formarea continuă a cadrului didactic este reglementată şi obligatorie. Aceasta trebuie să asigure 

evoluţia în carieră a cadrului didactic, perfecţionarea în acord cu propriile nevoi dar şi cu ale elevului 

şi ale societăţii. Formarea continuă trebuie să realizeze schimbarea în educaţie astfel: profesorul 

devine figura centrală a reformei educaţionale contemporane. El trebuie să renunţe la rolul său 

tradiţional şi să se transforme într-un planificator al activităţilor de grup, într-un facilitator al 

interacţiunii elevilor şi într-un consultant. 

O noutate în Legea Educaţiei Naţionale se referă la dezvoltarea profesională calificarea 

competenţelor de excelenţă după obţinerea gradului I. Cadrul didactic cu „performanţe deosebite în 

activitatea practică şi managerială poate dobândi titlul de profesor emerit”. Un titlu care se doreşte a 

fi cât mai aproape de profilul profesorului ideal şi care presupune: competenţă ştiinţifică, competenţă 

culturală, competenţă comunicaţională şi relaţională, competenţă motivaţională, competenţă 

inovaţională şi competenţă socio-morală. 

 

 Competenţele  manageriale necesare profesorului 

 Competenţele manageriale se reflectă într-o serie de comportamente ale managerului clasei 

de elevi, dintre care am selectat următoarele: 

- managerul clasei obţine rezultate prin elevii săi, dar trebuie să fie mereu responsabil pentru aceste 

rezultate; 

- ca manager de clasă, profesorul ia o serie de decizii, dar, de fiecare dată, trebuie să analizeze atent 

unde duc aceste decizii, la ce rezultate şi cu ce efecte. 

- în clasă sunt o serie de responsabilităţi îndeplinite de elevi pe care profesorul le încredinţează celor 

care au capacitatea de a le îndeplini.  

- are încredere în elevi, profesorul îşi cunoaşte bine elevii, are încredere în potenţialul lor şi le arată 

acest lucru. 

 - apreciază elevii în funcţie de rezultate, acest comportament este deosebit de important. Orice abatere 

din partea profesorului duce la pierderea încrederii elevilor, de aici la vicierea rezultatelor de 

comunicare şi la alte urmări.  
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- priveşte favorabil iniţiativele elevilor, pentru a-i atrage către realizarea obiectivelor clasei, manifestă 

interes faţă de orice iniţiativă a elevului, indiferent de importanţa acestora. Rămâne importantă, în 

primul rând, dorinţa elevilor de a realiza obiectivele. 

- trece de la autoritatea funcţiei la autoritatea personală astfel trebuie să fie mereu preocupat de trecerea 

de la autoritatea celui care ascultă şi este stăpân pe catalog, la autoritatea ce derivă din calităţile 

personale: profesionalism, corectitudine, hotărâre, eficienţă, larg în vedere etc. Viaţa a demonstrat că 

cea de-a doua autoritate este temeinică, rezistă în timp; 

- facilitează cooperarea între elevi prin formarea deprinderilor în grup şi în echipă ceea ce reprezintă 

un obiectiv important în vederea pregătirii elevilor pentru viaţă. 

- este preocupat să se îndeplinească sarcinile didactice, precum şi de modul  cum se îndeplinesc 

acestea. Controlul cantitativ cu privire la îndeplinirea sarcinilor didactice nu este suficient, în acest 

sens profesorul este mereu preocupat şi de nivelul calitativ la care ele se realizează sarcinile propuse. 

O caracteristică a procesului de învăţământ, ca proces instructiv-educativ, este reprezentată de 

faptul că acesta este un proces managerial. Principiul general al democratizării activităţilor impune 

participarea profesorilor și elevilor la actul conducerii acţiunilor, pentru realizarea cu succes a 

obiectivelor.  

Pregătirea managerială a profesorului, însuşirea culturii manageriale, atât tradiţională 

psihopedagogică şi metodică, cât și cea modernă, poate asigura esenţial înţelegerea şi aplicarea relaţiei 

autoritate-libertate, ca nou sens al educaţiei, prin predare-învăţare şi rezolvarea altor situaţii din mediul 

şcolar. 

 Profesorul va putea dezvolta elevului libertatea raţională şi creativă, doar dacă el însuşi  are 

un comportament de om liber. Reconsiderarea relaţiei autoritate-libertate, orientarea prioritară spre 

elev, spre obiectivele formativ-educative au generat şi o altă alternativă în sistemul concepţiilor 

educaţionale- perspectiva umanistă asupra educaţiei. Excesul de control dăunează conduitei fireşti, 

valorile morale trebuie să joace un rol mai important, omul trebuie format pentru schimbare, afirmarea 

sa trebuie să fie liberă şi constructivă. 

 Chiar dacă relaţia profesor-elev este de tip democratic, iar metodele de instruire sunt activ- 

participative, procesul de instruire trebuie să fie condus de profesor. Acesta exercită, într-o manieră 

specifică, toate funcţiile conducerii. 

  Principiul descentralizării manageriale permite înţelegerea obiectivelor şi a modului de 

rezolvare, participarea directă, asumarea de responsabilităţi şi de către profesor, la nivelul conducerii 

activităţii în clasă. 
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 Relaţia profesor-elev apare ca un barometru al aplicării principiilor managementului 

educaţional. În îndeplinirea rolurilor, profesorul antrenează diferite dimensiuni manageriale şi rezolvă 

probleme de conducere. Profesorul nu  este doar o sursă de învăţare, ci şi un organizator, coordonator, 

evaluator al resurselor materiale, didactice, umane şi al condiţiilor necesare realizării obiectivelor 

didactice. 

Profesorul realizează funcţiile manageriale prin atingerea obiectivelor stabilite la nivelul clasei 

clase de elevi. În raport cu nivelurile tradiţionale ale conducerii învăţământului și anume nivelul 

central, nivelul intermediar, nivelul concret, profesorul se află la cel de-al treilea nivel, al conducerii 

operative respectiv conducerea în mod direct a procesului instructiv-educativ. În acest sens, profesorul 

trebuie să adauge şi să optimizeze rolul său tradiţional printr-o nouă concepţie asupra planificării, 

organizării, asupra relaţiilor cu elevii, cu grupurile de elevi, asupra activizării şi comunicării cu 

aceştia. 

     Profesorul-manager trebuie să-și însuşească şi să aplice noile atribute ale managementului:  

• argumentarea multiplă pentru schimbare; raţionalitatea, 

• provocarea, diversificarea, modificarea modului de intervenţie în situaţii concrete; 

• managementul bazat pe control să fie înlocuit cu unul proiectat pe participare, afirmare, asumare în 

mod responsabil, implicarea sa şi a elevilor în diversitatea situaţiilor educaţionale; 

•opţiunea strategică pentru comunicare, motivare, participare, formare. 

Literatura pedagogică tratează specific conducerea actului educaţional de către profesor. 

Rolurile sale manageriale rezultă din considerarea procesului de învăţământ ca proces managerial, din 

necesitatea respectării democratizării acţiunilor, a afirmării participării, a descentralizării, a 

reevaluării relaţiilor de comunicare şi cooperare, a coordonării rezolvării sarcinilor, a planificării şi 

organizării acţiunilor şi resurselor, a evaluării şi reglării realizării directivelor. 

Profesorul-manager se află la nivel operativ, primar, al conducerii procesului instructiv-

educativ, la nivelul clasei de elevi şi al disciplinei pe care o predă asfel ia decizii în proiectare şi 

organizare, se afirmă ca lider în realizarea obiectivelor împreună cu elevii, îndrumă elevii, previne şi 

înlătură factori perturbatori, prevede şi gestionează resursele, îşi adaptează stilul de conducere, 

armonizează acţiunile formale şi nonformale, adaptează la clasă deciziile şcolii, reglează procesele 

implicate în conducere, previne şi rezolvă stări tensionale, realizează optim comunicarea profesor-

elev , elev-elev, folosește sistemul informaţional din clasă în cunoaşterea şi reglarea acţiunilor, 

realizează sarcini de marketing educaţional (de adaptare la cererile, aspiraţiile elevilor, părinţilor), 

asigură climatul optim desfăşurării activităţilor, consiliază elevii, facilitează evoluţia spre succes a 
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elevilor şi perfecţionează cultura managerială, rezolvă conflicte de statut şi rol la nivelul integrării 

sale în şcoală şi în clasă, rezolvă probleme privind afirmarea autorităţii sale şi a libertăţii elevilor, 

dirijează interactivitatea în clasă şi la lecţii, prevede şi coordonează schimbări în activitatea la 

clasă,cooperază cu elevii în realizarea obiectivelor şi funcţiilor manageriale, asigură managementul 

curriculumului specific la disciplina sa, facilitează obținerea feed-back-ului pentru atingerea 

succesului managerial, îşi perfecţionează stilul de conducere a clasei şi a procesului instructiv-

educativ. 

 Educatorul- manager al clasei de elevi 

Funcţia de educator  este dependentă de concepţia care stă la baza semnificaţiei care se acordă 

şcolii şi organizării ei, de felul în care profesorul îşi înţelege misiunea, de totalitatea sarcinilor cuprinse 

în funcţia de profesor şi, nu în ultimul rând, de atitudinea părinţilor.  

 Funcţia didactică a profesorului se exprimă prin înţelegerea statutului de model, partener şi 

sfătuitor. Ea se îndeplineşte prin crearea unei atmosfere generale de securitate şi încredere în clasă, 

prin încurajarea succesului fiecărui elev, prin crearea unei  relații de simpatie între profesor şi elev. 

            A educa  presupune:  

- a găsi și a folosi metode adecvate care să formeze elevilor atenţia pentru a lucra independent, pentru 

a întări încrederea elevilor în propria valoare ajutându-i să-şi găsească identitatea; 

- a desfăşura activitatea sub semnul categoriilor morale, consiliindu-i pe elevi, dezvoltându-le 

aptitudinea de a stabili contacte pozitive şi de a analiza critic propriile prejudecăţi. Înainte de a 

transmite valorile cognitive, profesorul transmite valori morale şi îi asistă pe elevi la însuşirea acestora 

prin sublinierea importanţei semnificaţiei unor sentimente ca cel de satisfacţie, al reuşitei cooperării, 

respectului faţă de realizări.  

După familie,școala este al doilea mediu educațional iar profesorul împarte răspunderea 

formării copiilor, cu familia. Sintagma “partener al educaţiei” se referă în general la raporturile 

profesorului cu toţi factorii educativi pentru a realiza armonizarea educaţiei formale cu cea informală 

şi nonformală. El trebuie să colaboreze cu ceilalţi factori educaţionali, îndeobşte cu părinţii (poate 

juca rolul de consultant al părinţilor) şi în acelaşi timp împreună cu elevii să formeze o autentică 

comunitate şcolară. 

Profesorul se găseşte într-o strânsă legătură cu colegii, cu directorul şi cu alţi educatori. 

Complexitatea problemelor pe care le pune şcoala ca organizaţie face imposibilă izolarea şi 

“independenţa” profesorilor. Nu se poate realiza o instrucţie şi o educaţie unitară prin simpla 
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adiţionare a unor influenţe separate oferite de diferite discipline de învățământ. Cele trei laturi ale 

influenţei educative – învăţarea şcolară, formarea independenţei de a lucra metodic şi dezvoltarea 

Eului elevilor vor rămâne întâmplătoare atâta timp cât se rezumă la acţiuni separate şi necoordonate.  

Este nevoie de “consens” al atitudinilor şi acţiunilor pedagogice. 

 Ideea de a lucra în echipă în vederea unor acţiuni convergente presupune discuţii între 

profesorii de specialitate care predau la aceeaşi clasă, pregătirea comună pentru optimizarea 

procesului instructiv (pentru a armoniza mijloacele şi exprimarea), repartizarea funcţiilor în cadrul 

unor sarcini speciale, organizarea unor discuţii de grup sau consfătuiri cu profesorii din aceeaşi 

specialitate pentru sarcinile instructive şi ale tuturor profesorilor pentru cele educative. 

 Termenii mai vechi de „meserie” sau „profesiune”, apropiaţi celui de „chemare”, sunt tot mai 

frecvent înlocuiţi cu cel de „rol”, „chemarea” devenind „vocaţia funcţională”. 

 Profesorul joacă în activitatea sa mai mult roluri care pot fi grupate astfel: 

• după mediul caruia îi aparţine, profesorul-manager este membru al unui mediu profesional, 

familial, politic, cultural, social. 

• după tipul de activitate pe care o desfăşoară în aceste medii profesorul-manager este receptor, 

emiţător, participant, realizator, responsabil, proiectant, iniţiator, agent de soluţii, consilier, 

mediator, agent al progresului, cercetător, utilizator . 

Rolul de educator presupune manifestarea în mai multe grupuri de referinţă care impun 

profesorului cerinţe diferenţiate: el reprezintă autoritatea publică, (ca reprezentant al statului), 

transmiţător de cunoştinţe şi educator, evaluator al elevilor, partenerul părinţilor în sarcina educativă, 

membru al colectivului şcolii, coleg.  

Pentru a putea răspunde atâtor cerinţe, educatorul trebuie să aibă conştiinţa misiunii sale, obligaţia 

de a observa, a evalua, disponibilitatea de a primi sugestii, aptitudinea de a organiza şi regiza procesul 

de instruire. Analiza jocurilor de rol va viza felul în care îşi înţelege profesorul menirea sa, dacă el 

acţionează în numele statutului şi societăţii, al părinţilor sau în calitate de apărător al copilului, dacă 

se rezumă la transmiterea de cunoştinţe în domeniul disciplinei sale sau se prezintă elevilor ca model.  

Profesiunea de educator este –fără îndoială - încărcată de tensiune, adesea profesorul găsindu-

se în situaţii conflictuale:  

- în raporturile sale cu părinţii şi cu instituţia şcoală: părinţii solicită o atenţie specială pentru copii lor 

dar profesorul este obligat să-şi distribuie atenţia imparţial tuturor elevilor, acesta este consemnul 

instituţional,  
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- în relaţiile cu elevii, profesorul se orientează după principiul “stimulare şi selecţie” iar acesta poate 

deveni în contradicţie cu obligaţia de a pretinde performanţe din partea tuturor elevilor,  

- profesorii sunt puşi adesea în dificultate de două sarcini contradictorii. Pe de o parte, ei sunt 

responsabili de transmiterea corectă a unui volum de informaţii şi verificarea asimilării acestor 

cunoştinţe, pe de altă parte, au datoria să dezvolte la elevi “aptitudini critice”, strategia fiind punerea 

la îndoială a unor adevăruri prezentarea materialului ca pe o confruntare între teze diferite, 

- cel mai important conflict de rol este acela dintre transmiterea cunoştinţelor de specialitate şi 

transmiterea de valori şi orientări de viaţă (calitatea de educator, preocupat îndeosebi de om, de 

„educat”ca şi partener în relaţia comună). La unii profesori predomină preocuparea pentru 

transmiterea de cunoştinţe, iar alţii sunt cu precădere preocupaţi de formarea elevilor. Stările 

tensionale fiind inevitabile, soluţia este organizarea unui “învăţământ educativ” articulând cele două 

tendinţe: educaţia fără instrucţie e imposibilă componenta educativă stimulează şi motivează 

instruirea. 

Problema stilurilor de conducere a evoluat în funcţie de evoluţia şcolilor manageriale de la 

stilul dictatorial al managementului clasic unde conducatorul era considerat creierul activităţii, la stilul 

activ- participativ specific managementului situațional, caracterizat prin adaptarea comportamentelor 

manageriale la situaţiile create, prin mobilizarea eforturilor membrilor echipei pentru realizarea 

sarcinii dar şi prin obţinerea satisfacției în activitate.  

În consecinţă, dacă în pedagogia clasică profesorul adopta stilul didactic cel mai adecvat 

personalităţii sale (lecţia fiind centrată pe profesor), pedagogia modernă solicită tot mai mult stiluri 

didactice diferenţiate în funcţie de elevi (lecţia centrată pe elev şi pe situaţia de învăţare). 

Motivaţia elevilor este, în mod firesc, în relaţie directă cu dorinţa acestora de a participa activ 

în procesul instructiv-educativ, cu scopurile şi cauzele pentru care se implică sau nu în activitatea de 

instruire. Pentru a spori motivaţia copiilor, profesorul acţioneză prin intermediul a trei factori de bază: 

- valoarea disciplinei/cursului/temei percepută de elevi; 

- încrederea elevilor în propriul succes; 

- abilitatea elevilor de a dirija procesul educaţional. 

Profesorul transformă atmosfera din sala de clasă în una agreabilă. Problemele de disciplină 

sau disensiunile care apar sunt rezolvate în mod constructiv. Elevii sînt apreciaţi pentru rezultatele lor 

atît în public cât şi în particular. Profesorul îi încurajează să coopereze şi să se susţină reciproc.  

Atunci cînd o cere contextul, profesorul transferă cunoştinţele şi abilităţile achiziţionate de 

elevi în cadrul unei discipline la alta. Profesorul stabileşte expectanţe înalte, dar realiste, şi-i îndeamnă 
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pe elevi să execute sarcini mai provocatoare şi mai dificile. În loc să le indice elevilor deprinderile 

sau strategiile ce pot fi aplicate la realizarea unei sarcini, profesorul îi stimulează să decidă singuri 

care ar fi acestea. Profesorul trebuie să ţină cont de feedback-ul oferit de elevii săi în organizarea 

procesului educaţional, prezentarea şi structurarea temelor., fără a "compromite" însă standardele şi 

scopurile stabilite anterior. 

Profesorul eficient este, înainte de toate, "discipolul" elevilor săi, care încearcă să înveţe în 

permanenţă de la dînşii, pentru a ţine pasul cu aceştia şi pentru a putea să discute orice subiect. El 

trebuie să fie liderul care să inspire şi să influenţeze copiii prin intermediul personalităţii sale, asemeni 

unui expert sau consilier şi nicidecum utilizînd puterea coercitivă. Un astfel de profesor îşi cunoaşte 

bine disciplina şi este respectuos cu elevii săi. 

Explorator fiind, încurajează elevii să-şi descopere Sinele, ajutîndu-i astfel să atingă cel mai 

înalt nivel de performantă. Un profesor eficient se mândreşte cu discipolii care-1 depăşesc. 

Urmărindu-i, el poate să menţină echilibrul dintre necesităţile de instruire ale fiecărui individ şi cele 

ale întregului grup, realizînd prin aceasta idealul educaţional: învăţămînt pentru toţi, învăţămînt 

pentru fiecare. Un astfel de profesor este corect şi obiectiv în aprecieri, poartă dialoguri deschise şi 

răspunde mereu la solicitare. 

Profesorul eficient este un entuziast incurabil nu doar în ceea ce privește transmiterea 

cunoștințelor pe care le deține; elanul său contagios cuprinde procesul educaţional în general. 

Manifestînd exuberantă, atitudini pozitive, pasiune şi dăruire, el încearcă să le inspire copiilor faptul 

că acesta este locul împlinirii sale. 

Un astfel de profesor este un inovator care modifică sau înlocuieşte strategiile, tehnicile, 

textele atunci când a descoperit altele mai eficiente sau când cele existente au devenit plicticoase 

pentru elevi. Inventînd diverse combinaţii de tehnologii, el adaptează predarea la diferite stiluri de 

învăţare şi prezintă subiectul din variate unghiuri de vedere, ceea ce facilitează înţelegerea. 

Profesorul eficient este acel care valorifică la maxim ideile elevilor săi, utilizîndu-le în   scopul 

de a îmbunătăţi calitatea procesului de predare-învăţare. 

El  recurge la umor, fără a-1 considera un factor ce ar distrage atenţia sau ar periclita educaţia. 

Profesorul eficient este ghidul care conduce elevii spre perfecţionarea deprinderilor şi 

abilităţilor de lucru, îi pune în situaţia de a descoperi singuri soluţia şi de a învăţa din greşeli. Returnînd 
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lucrările la timp şi cu avize constructive, disponibil să acorde oricînd asistenţă, profesorul dezvoltă 

astfel responsabilitatea elevilor pentru actul de învăţare şi încrederea în propriile forţe. 

Profesorul eficient  ştie să fie critic cu sine însuşi şi absurdităţile vieţii, fără a fi cinic sau 

disperat. Este o persoană care se autodezvăluie, astfel încît elevii îi pot vedea şi virtuţile, şi 

imperfecţiunile. Păşind sigur pe pămînt, profesorul de succes, prin exemplul propriu, ajută elevii să-

şi dezvolte voinţa, curajul şi speranţa în realizarea potenţialului. 

Profesorul eficient este un bun colaborator, acordând o mare valoare colegialităţii. El îşi 

împărtăşeşte ideile, solicită implicarea părinţilor în activitatea de predare-învăţare şi caută sprijinul 

colegilor atunci când nu poate să rezolve de unul singur anumite probleme. 

Profesorul de succes este un idealist, fiind ferm convins că fără ideal nu poate exista evoluţie. 

El se recunoaşte în fiecare elev, realizând care i-a fost contribuţia şi influenţa în vieţile învăţăceilor 

săi. 

Un profesor este eficient când aspiră la toate cele menţionate anterior şi încă la multe altele. 

El apreciază adevărul şi corectitudinea, dar nu popularitatea sa.  Un astfel de profesor se transformă 

zilnic, transformându-i şi pe alţii. 
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OBICEIURI ŞI TRADIȚII DE CRĂCIUN ÎN OLTENIA 

 

 

 ANA- MARIA NIȚA  

                           GRĂDINIȚA CU P.P. “CĂSUȚA CU POVEŞTI”, CRAIOVA  

 
  

               Oltenia este regiunea care ocupă sud-vestul României, fiind delimitată de Carpaţi, Dunăre 

şi Olt. Cuprinde teritorii ale judeţelor Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea şi Teleorman 

               Legătura cu trecutul este una sacră în Oltenia, așa că oltenii respectă, ori de câte ori este 

cazul, obiceiuri și tradiții moștenite de la înaintașii lor. 

În această zonă etnografică există cutume inedite, care încă se mai păstrează în mediul rural şi care 

constituie un element de unicitate pentru România, 

               Păstrarea și transmiterea din generație în generație a tradițiilor înseamnă refuzul ruperii de 

trecut. 

De Crăciun, localnicii respectă ritualuri menite să atragă belșugul în gospodărie.  

Unul dintre aceste ritualuri este pregătirea „colindelor”, bețe de alun care se taie înainte de Ignat și 

se lasă la uscat până de Ajun. Acestea sunt decorate în alb și negru, simboluri ale opoziției lumină-

întuneric, viață-moarte. Se crede că animalele atinse de aceste bețe vor avea parte de sănătate.  În 

dimineaţa zilei de Crăciun, gospodarii se spală pe faţa cu apă proaspată în care pun un bănuţ de 

argint; se crede că moneda îi ferește de boli și le oferă putere. 

               Într-o anumită zonă a Olteniei s-a păstrat un obicei unic la noi în țară. De Anul Nou, 

bărbații împodobesc un cap de porc cu mărgele și cercei și cântă un colind care povestește legenda 

Vasilcăi, o zeitate care proteja holdele și care era, de fapt, o purcea. 

Cum spuneam, sărbătorile de iarna  reînvie tradiţiile şi obiceiurile păstrate din moşi-strămoşi. Dintre 

acestea amintim : 

“Scormonitul în foc” este un obicei practicat în majoritatea satelor olteneşti, în Ajunul Crăciunului. 

Toţi membrii familiei se adună în jurul focului şi, pe rând, dau cu o nuia în foc, zicând: “Bună 

dimineaţa lui Ajun / Că-i mai bună a lui Crăciun / Într-un ceas bun / Oile lânoase / Vacile lăptoase / 

Caii încurători / Oameni sănătoşi / Să se facă bucatele, porumbul, grâul.” 

https://delamamici.ro/religia-scoli-un-subiect-extrem-de-controversat-11984.html
https://delamamici.ro/religia-scoli-un-subiect-extrem-de-controversat-11984.html
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“Adunatul gunoaielor” este un ritual care se practică exact în ziua de Crăciun. Cei ai casei merg 

prin curte şi adună toate gunoaiele, în credinţa că gospodăria va avea pui mulţi, iar femeile se aşază 

pe vine, aşa cum vor sta cloştile pe ouă în anul care va veni. 

               Tot în Oltenia, în ziua de Crăciun, femeile mai respectă încă un obicei vechi de sute de ani 

– dimineaţa, ele pleacă la cimitir, unde dau cu tămâie mormintele, după care se întorc acasă şi scot 

colacii de le copt. Pe fiecare colac sunt puse un ou şi o lumânare, iar apoi se dă de pomană prin 

vecini. 

               În zona Doljului, în primele zile ale anului, flăcaii păzesc fântânile aflate la răscrucea unor 

drumuri intens circulate. Pe vremuri, călătorii le foloseau foarte des pentru a-şi potoli setea, iar 

sătenii se temeau că apele vor fi spurcate de străini. Pentru purificarea fântânilor, acestea sunt 

acoperite cu paie si tesături colorate, iar băietii care stau de pază nu au voie sa doarmă întreaga 

noapte. Dacă a doua zi fântâna se găseşte descoperită, cei vinovati de trândăvie sunt mânjiti cu 

funingine, astfel că toată lumea să îi recunoască. În caz contrar, apa curată este purtată prin tot satul 

în găleti de aramă, iar localnicii sunt stropiti pentru a fi şi ei purificati. 

Colindatul în Oltenia 

               În toată zona Olteniei există numeroase colinde specifice, dar cele mai cunoscute şi 

răspândite sunt Steaua şi Plugul cel Mare. Steaua este o datină străveche, ce se practică încă din 

Ajunul Craciunului şi până la ivirea zorilor. Ceata este formată din patru copii, fiecare dintre ei 

având un rol prestabilit în cadrul grupului: unul ţine Steaua, celălalt este responsabil cu adunatul 

banilor, al nucilor şi al covrigilor, iar ceilalţi doi ţin sacul şi un ciomag, pentru a se apăra de câini. 

Plugul cel Mare este cel mai răspandit obicei care se practică în noaptea de Anul Nou. Plugul se 

organizează de către flăcăii din sat şi este condus de un băiat mai viteaz numit “staroste”, care are 

sarcina de a ţine plugul de coarne şi a rosti urarea. Ceata este compusă de obicei din 12 băieţi, iar 

spre deosebire de Pluguşor, cu Plugul cel Mare se merge numai la familiile înstărite din sat. 

               În Oltenia, se consideră că tradiţiile de iarnă îi fac pe oameni să uite de necazuri si să se 

apropie de cele sfinte.  Fiecare obicei are importanta lui în lumea satului, fiindu-i atribuite puteri 

magice. 
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Câmpul lexical-semantic al viețuitoarelor în Palia de la Orăștie (1582) comparativ 

cu textul biblic modern 
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Palia de Orăștie26 (1582) este un text vechi de o deosebită importanță în cultura română fapt pentru 

care este în atenția lingviștilor. Aceasta constituie prima încercare de traducere a Vechiului Testament 

în limba română, neterminată din diferite rațiuni motiv pentru care cuprinde doar primele două cărți 

al Pentateuhului: Bitia (Facerea) și Ishodul (Ieșirea). Ca o dovadă a interesului lingviștilor asupra 

acestei traduceri vechi aducem în atenție edițiile de text. Prima aparține lui Mario Roques și este 

inedită întrucât l-a reprodus cu grafie chirilică, într-o variantă incompletă în 1925. Meritul lui Mario 

Roques este acela de a pune la dispoziția cititorului și a cercetătorului un text vechi, greoi ca limbă 

pentru secolul al XX-lea. A doua ediție aparține Vioricăi Pamfil și este publicată în 1968. Aceasta 

reproduce integral Palia, inclusiv facsimilele. A treia ediție este realizată în 2005 de către cercetătorii 

lingviști ai Școlii Ieșene: Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton și Sorin Guia. O ediție 

deosebită întrucât este structurată pe trei coloane: prima coloană conține o nouă interpretare a grafiei 

textului, a doua coloană – textul lui Heltai, iar ultima coloană – textul din Vulgata. Prin urmare, această 

ediție este una dedicată cercetătorilor interesați de textul Paliei pentru că permite mult mai ușor 

raportarea la izvoare. 

Analizele lingvistice efectuate asupra acestui tezaur de limbă sunt multiple. Profesorii ieșeni amintiți 

mai sus au realizat un studiu amplu asupra nivelurilor limbii: fonetic, lexical și morfologic publicându-

l în 2007 ca o continuare a primului volum care conținea doar textul. În 2014, Roxana Vieru – lector 

la Facultatea de Litere a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași – a publicat Studiu lingvistic 

asupra Paliei de la Orăștie. O lucrare complexă, ineditul fiind evidențiat de analiza  tuturor palierelor 

lingvistice: fonetică, lexicologie, morfologie și sintaxă, ultimul menționat nefiind abordat până atunci. 

Desigur, și alți lingviști s-au ocupat de acest monument de limbă, dar nu exhaustiv, ci au adus în 

atenție diferite aspecte publicate în articole. 

Deși se pot identifica numeroase subiecte care să atragă atenția lexicologilor totuși, în lucrarea de față, 

ne dorim să aducem în atenție denumirea viețuitoarelor. Aceasta s-a bucurat mereu de atenția 

 
26 Întrucât vom face des referire la această lucrare, vom utiliza sigla PO. 
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lingviștilor, scriitorilor, etnografilor, folcloriștilor și totodată cititorilor avizați în domeniul medicinei 

veterinare. Nu se dorește a fi un studiu exhaustiv, ci o punere în relief a denumirilor viețuitoarelor în 

secolul al XVI-lea pe care le vom prezenta în relație directă cu textul biblic27 modern întrucât ne dorim 

să observăm existența unor diferențe sau a unor asemănări atunci când facem referire la același 

„obiect” lingvistic, dar privit din două perspective temporale distincte: secolul al XVI-lea și secolul 

al XXI-lea. Totodată, ne vom raporta mereu la etimon. 

Când facem referire la lexemul viețuitor avem în vedere toate vietățile care trăiesc în apă, aer și 

pământ. În Palia de la Orăștie, varietatea lexematică este una bogată fapt pentru care întâlnim diferite 

construcții care aduc în atenție termenul de viețuitoare: dihanii, dobitoace, „duh viu pre pământ”, 

fieri, jiganii, jigănii, jivine, „mulțimea dobitoacelor”, „toate viile”, „tot ce iaste în viață”, „tot ce 

viiază”. Observăm ocurența cuvântului jiganii, acesta apare și cu o vocală mai închisă în text jigănii. 

Explicația acestui fenomen este pusă pe seama limbii care nu este normată în secolul al XVI-lea, ci 

este în  liberă circulație – același cuvânt îl putem identifica în trei sau patru forme distincte. Cu privire 

la etimologia termenilor menționați, identificăm o utilizare mai mare a cuvintelor de origine slavă: 

dihanie < sl. Dyhanije „animal sălbatic; fiară, jivină”, dobitoc < sl. Dobytŭkŭ „animal patruped”, duh 

< sl. Duhŭ, jivină < bg. Živina „dihanie, lighioană, animal sălbatic”  De asemenea, întâlnim și termeni 

latinești: viu < lat. Vivus, viață < *vivitia (< vivus). 

În textul biblic modern, identificăm o enumerație mult mai precisă din punct de vedere semantic: 

animale, animale domestice, animale târâtoare, fiare sălbatice, vietăți, suflare de viață. Observăm o 

primă diferență: în Palia de la Orăștie lexemul de origine slav dobitoc este utilizat cu sens general 

pentru a face referire la făpturile animale care sunt diferite de oameni întrucât nu au rațiune și suflet, 

iar în Biblia modernă – așa cum era de așteptat – termenul latin animal (< lat. animal) ia locul 

cuvântului slav, însă fără a-l exclude complet, acesta apare totuși, dar în număr mult mai redus. 

Totodată, dobitoc a suferit o deviație semantică de-a lungul timpului întrucât astăzi el nu are doar 

sensul de animal, ci este folosit și pentru a face referire la o persoană fără bun-simț, needucată. O altă 

diferență o identificăm la nivelul etimologiei, în textul actual predomină cuvintele de origine latină: 

animal < lat. Animal, fiară < lat. Fera, sălbatic < lat. Pop. Salvaticus. Pe de altă parte, aducem în 

atenție o asemănare la nivelul cuvintelor formate în limba română: termenul jiganie întâlnit în Palia 

de la Orăștie a luat naștere prin contaminare (jivină + gânganie), iar în textul modern identificăm o 

derivare cu sufix: vietate < viu + suf. –ătate. 

 
27 Textul biblic modern la care ne raportăm este Biblia sinodală a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, ediția 2015. 

Pentru a ușura lectura prezentei lucrări, vom folosi sigla BBL.  
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În ceea ce privește sexul animalelor, acesta este menționat doar dacă este cerut de către context. În 

secolul al XVI-lea surprindem construcții ca bărbătuși și muieruși: „Și tu bagă în corabie de tot fealiul 

de jigănii, den tot trupul căte doao, bărbătuși și muieruși, cum să rămâne vii la tine” (Bitia 6, 19). 

Lexemele sunt cuvinte de origine latină, derivate cu sufix în limba română: bărbătuș < bărbat + suf 

– uș, bărbat < lat. Barbatus; muieruș < muiere + suf. –uș, muiere < lat. Mulier. Observăm că 

elementul feminin nu se particularizează în sufix adică nu avem forma de muierușă, ci sufixul –uș 

este folosit în sens larg. Vieru (2014: 213) afirmă că acest sufix este de origine slavă. În limba actuală, 

lexemul muiere deși este este mai aproape de etimonul latin cu toate acestea, el este folosit în mare 

parte cu sens peiorativ în vorbire, doar în graiul sudic, în zona Olteniei acest lexem este întrebuințat 

cu conținutul semantic primar. În BBL găsim construcția „parte bărbătească și parte femeiască” 

(Facerea, 6, 19) și observăm că lexemul femeiască ia locul lexemului vechi muieruș. 

 Având în vedere mentalitatea popoarelor biblice, putem deduce că animalele reprezintă un semn al 

abundenței, al bogăției și al binecuvântării lui Dumnezeu asupra norodului: „Și Avraam era bogat, cu 

dobitoc, cu argint și cu aur” (Bitia, 13,2), „Avraam însă era foarte bogat în vite, în argint și în aur 

(Facerea, 13,2). Totodată, animalele sunt un simbol al jertfei, Abel a adus jertfă din oile sale lui 

Dumnezeu, Avraam a jertfit un berbec: 

 

 „Și ridicându-și Avraam ochii, a privit, și iată la spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și ducându-se, Avraam 

a luat berbecul și l-a adus jertfă în locul lui Isaac, fiul său” (Facerea, 22, 13) . 

„Și în toate dzilele să omori căte un giunc jirtveei pentru păcate pre măngânietură și curățeaște oltariul cănd vei jirtvi jirtva 

împăcăturiei și-l unge, cum să se sfințească” (Ishod, 29, 36). 

 

Ne vom muta atenți asupra unei posibile clasificari a viețuitoarelor în funcție de mediul natural în care 

acestea trăiesc. 

  

 Viețuitoare care trăiesc în apă 

Încă din primul capitol al cărții Facerea/ Bitia întâlnim porunca lui Dumnezeu către viețuitoarele din 

apă: „Apele să facă și să rodească jiganii vii” (Bitia, 1, 20),  „Să mișune apele de vietăți, ființe cu viață 

în ele” (Facerea, 1, 20). Acestea au fost create pentru a fi hrană oamenilor. Am identificat puține 

denumiri de vietăți care trăiesc în mediul acvatic atât în PO cât și în BBL.  

O primă viețuitoare o reprezintă peștele. În PO peștii de dimensiuni mari sunt denumiți chit < sl. Kitŭ 

„balenă”: „și făcu Domnezeu mari pești ce se chiamă chitul” (Bitia, 1, 21). Textul modern nu prezintă 

forma de chit, ci doar de pește chiar și în cazul peștilor de dimensiuni mari. Acest lexem intră în 
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grupuri nominale: mari pești, (pre) peștii măriei (în limba actuală: peștii mării). Putem observa un 

fapt de sinonimie pește – chit. Atât în PO cât și în textul modern lexemul pește < lat. piscis are puține 

ocurențe. 

O altă viețuitoare din mediul de apă este broasca. Pentru poporul biblic, broaștele constituie o plagă 

fiind un semn al mâniei lui Dumnezeu. Acest aspect îl întâlnim în dialogul lui Dumnezeu cu Moise: 

„Iară să nu vei vrea să-i lași, iaca, eu voiu bate toate hotarăle tale cu broaște” (Ishod, 8, 2). Acest 

lexem este preponderent folosit în grupurile verbale pentru a descrie realist fenomenul plăgilor: a 

aduna broaște, a da afară broaște, a împuți (pământul) cu broaște, a lepăda broaște, a lua broaștele, 

a muri broaștele, a se sui broaștele etc. Textul din BBL nu prezintă diferențe față de cel din PO în 

ceea ce privește această denumire de viețuitoare. 

În ceea ce privește mediul acvatic în care trăiesc aceste vietăți am identificat numeroase construcții 

de tipul în PO:  

Grup verbal Grup nominal 

A cură28 râu (a curge râu); 

A despărți apele de la ape; 

A face apele (rod); 

A ieși râu; 

A rodi apele (jiganii vii): 

A se purta spre apă: 

A se strânge apele. 

Mijlocul apelor; 

Numele râului; 

Râul al treile; 

Peștii măriei. 

 

Totodată identificăm câteva nume de râuri: Fison, Hevilat, Ghinon, Tigris și Evfratis în cartea Bitia 

și denumirea unei mări în Ishod: Marea Roșie. În textul modern denumirile râurilor suferă câteva 

modificări fonetice: Havila, Tigru și Eufrat, în schimb Fison și Ghinon coincid. Grupurile verbale și 

nominale prezentate au rolul de a evidenția evenimentele biblice ale Vechiului Testament. 

 

Viețuitoare care trăiesc în aer 

Făpturile care trăiesc în mediul aerian sunt menționate în număr mai mare decât făpturile din apă și în 

număr mai mic decât animalele din sfera terestră. Dumnezeu a creat păsările  și „tot ce zboară după 

fealul său” (Bitia, 1, 22). Acestea reprezintă un ajutor în activitatea omului întrucât El le-a dat 

 
28 Formă mai aproape de etimonul latin cŭrrěre. 
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îndemnul primilor oameni, Adam și Eva, de a stăpâni pământul și toate animalele și făpturile create: 

„Creașteți și vă înmulțiți și împleți pământul și biruiți el, și domniți pre păsările ceriului, și spre 

pământ” (Bitia, 1, 28). Pentru a face referire la făpturile care zboară, sunt folosite în PO, dar și în BBL 

(ele coincid) structuri de tipul: paserile ceriului, pasările ceriului, paserile ceriului, „den paseri după 

fealiul lor” etc. Totodată întâlnim și o distincție între păsările curate de cele necurate. Observăm că 

pentru lexemul pasări identificăm trei forme: paseri, pasări, paseri. Acest aspect ne întărește afirmația 

cum că limba nu era normată în secolul al XVI-lea (secolul în care Palia a fost tradusă), nu existau 

forme fixe care să constituie punct de referință. Lexemul pasăre este de origine latină, având etimonul 

passer. Menționăm și un fapt de fonetică: diftongarea în cazul cuvântului fealiu, acest fenomen este 

specific graiului aredelenesc. 

Ne vom muta atenția în cele ce urmează asupra tipurilor de făpturi care trăiesc în spațiul aerian. Corbul 

< lat. corvus este menționat doar în Bitia în contextul potopului biblic. Acesta apare o singură dată în 

PO într-o construcție verbală: „Și slobodzi un corb a zbura” (Bitia, 8, 7). Privind la natura verbului a 

slobozi observăm că în secolul al XVI-lea este folosită atât în vorbire cât și în scriere africată dz. 

Aceasta a dispărut cu timpul, acum ea nu mai există în limba modernă, o întâlnim doar în textele 

vechi. 

Porumbelul este identificat în PO sub denumirea de porumb: 

 

„După aceaea lăsă el a dzbura un porumb după el, să vadză secat-au apele spre pământ” (Bitia, 8, 8). 

„Apoi, după el a trimis porumbelul, ca să vadă de ce s-a scurs apa de pe pământ” (Facerea, 8, 8). 

 

DEX-ul ne prezintă cele două lexeme ca fiind diferite: termenul porumb (< lat. palumbus) are sensul 

de plantă, iar lexemul porumbel (format în limba română prin derivare porumb + -suf. el) face referire 

la pasăre. Textul latin al Paliei prezintă acest verset sub forma: „emisit quoque columbam post eum 

ut videret si iam cessassent aquae super faciem terrae” (Incipit liber bresith id est Genesis, 8, 8). Prin 

urmare, în izvorul latin lexemul columbam înglobează conținutul semantic de porumbel.   

 În capitolul 15, versetul 9 din cartea Bitia identificăm într-un dialog a lui Dumnezeu cu Avraam 

păsările care sunt primite ca jertfă: un pui de porumb și turtureaua. Cea din urmă este o „pasăre 

călătoare asemănătoare cu porumbelul; brună-roșcată pe spate și cu pete negre mărginite cu alb pe 

laturile gâtului” conform DEX. Lexemul turturea  provinde din latinescul turburella. Termenii 

menționați anterior care fac referire la păsări sunt menționați vag atât în textul biblic vechi cât și în 

cel modern. 
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O altă categorie de vietăți din mediul aerian o reprezintă insectele. Păduchii (păduche < lat. 

penduculus) sunt insecte parazit care trăiesc pe corpul oamenilor și al animalelor. În Vechiul 

Testament aceștia constituie o plagă pe care Dumnezeu o trimite poporului pentru fărădelegile 

săvârșite, dar totodată această peadeapsă are un scop pedagogic și urmărește lepădarea patimilor în 

vederea împăcării cu Demiurgul: „Tinde toiagul tău afară și loveaște pulberea pământului, cum să fie 

păduchi în tot pământul Eghipetului” (Ishod, 8, 16). Lexemul acesta apare atât în PO cât și în BBL 

doar în a doua carte a Pentateuhului. 

Muștele (muscă < lat. musca) este denumirea generică dată insectelor mici. Acestea de asemenea 

constituie o plagă pe care Dumnezeu o trimite poporului. Lexemul este menționat de puține ori în 

Ishod și intră în relație cu grupul verbal: a împuți (pământul) de muște, a lăsa muște, a veni muște 

(greale) etc.  

Lăcustele (lăcustă < lat. lacusta) sunt insectele dăunătoare agriculturii. Aceste făpturi reprezintă o 

altă plagă trimisă de către Dumnezeu: „Tinde afară măna ta pre pământul Eghipetului drept  lăcuste 

și să mănânce toată iarba de spre pământ” (Ishod, 10, 12). Lexemul lăcuste intră în alcătuirea 

construcțiilor verbale: a aduce lăcuste, a apuca lăcuste, a arunca lăcuste etc. Observăm în versetul 

citat utilizarea prepoziției pre astfel deducem că aceasta este forma utilizată atât în vorbire cât și în 

scriere în secolul al XVI-lea, formă care este mult mai aproape de etimonul latin per. În limba actuală 

se utilizează prepoziția pe, însă cea menționată este întâlnită în textele vechi ale limbii române și foarte 

puțin în mediul bisericesc, în unele rugăciuni (de exemplu în rugăciunea Tatăl nostru: Și nu ne duce 

pre noi în ispită sau în răspunsul ecteniilor (Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pre 

noi). Constantin Frâncu (2009: 142) afirmă în legătură cu evoluția propoziției pre la pe: „forma nouă 

pe, impusă în limba literară apărută din disimilarea lui –r-, este rară și ea apare în special în 

documentele particulare”.  

Ultimul lexem indentificat care face referire la insecte îl reprezintă cuvântul viespi (viespe < lat. 

*vespis). Este menționat o singură dată în cartea Ishod, capitolul 23, versetul 28: „Viespi, încă, voiu 

slobodzi eu înaintea ta, cari vor goni înaintea ta hevei, cananeii și heteii”. Trimiterea viespilor de către 

Dumnezeu constituie o pedeapsă pentru dușmanii care încearcă să se apropie de poporul ales. 

 

 Viețuitoare care trăiesc pe pământ 

Făpturile care trăiesc în spațiul terestru sunt  menționate în PO în număr mult mai mare decât cele din 

mediul de apă sau de aer. La fel ca în cazurile precedente, Dumnezeu a dat poruncă pământului de a 

da rod pentru hrana, traiul și bucuria primilor oameni, Adam și Eva, îndemnul Creatorului este întâlnit 
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în PO, în Bitia, capitolul 1, versetul 24: „Rodească pământul jigănii după firea sa, dobitoace, jiganii 

și fieri după fealul lor”. Observăm o serie sinonimică în ceea ce privește referentul animal: jiganie – 

dobitoc – fiară. Totodată, identificăm numeroase ocurențe ale lexemului pământ: a împle pământul, 

a rodi pământul, a se înmulți pe pământ, a se legăna spre pământ, a se trage spre pământ etc. Vom 

clasifica animalele în: târâtoare, domestice și sălbatice pentru o structură cât mai eficientă. 

Animalele târâtoare sunt puțin menționate, am identificat doar șarpele și viermele. Cel din urmă 

termen este folosit în mod general cu sensul de târâtoare în PO: 

 

„Să facem omul pre chipul ce să fie aseamine noo, ce să domnească pre peștii măriei, și dobitocului, pasirilor ceriului, și 

jivinilor, și a tot pământului, și spre toți viermii ce se trag pre pământ” (Bitia, 1,26). 

„Să facem om după chipul și după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele 

domestice, toate vietățile ce se târăsc pe pământ și tot pământul” (Facerea 1, 26). 

 

Pe de altă parte, șarpele (< lat. serpes) este considerat un animal viclean: „Și șarpele era mai alnic de 

toată jigăniile pământului” (Bitia, 3,1). Observăm prezența unui lexem inedit și anume, alnic. 

Lingviștii afirmă că dintre textele secolului al XVI-lea, PO este unicul text care include acest termen. 

Etimologia lui este controversată, unii cercetători consideră că acest cuvânt este de origine maghiară 

(magh. àlnok), alții menționează o origine sârbo-croată (< jalnik) a acestui lexem. În studiul lui 

Gheție/ Mareș (1974: 266) găsim următoarea explicație cu privire la lexemul alnic: 

„Alnic a fost explicat din magh. Álnok „viclean, perfid”, modificat sub influența cuvintelor derivate cu suf. –nic. N. 

Drăganu îl derivă din scr. jalnik  „simulator, deceptor, circumventor”, etimologie respinsă de Pamfil pe motiv că forma 

românească fără j- ar fi greu de explicat. Totuși scr. ja-  poate da în română a-”. Cu toate acestea, toți lingviștii sunt 

de acord asupra sensului, acela de viclean, șiret. Lexemul șarpe îl întâlnim și cu sens figurat, într-o 

alegorie: „Dan, șarpe fie în cale și aspidă” (Bitia, 49, 17). 

Animalele domestice. Ele au fost create pentru a veni în ajutorul omului fapt pentru care cresc și trăiesc 

în apropierea caselor și au fost denumite domestice. Observăm o varietate de lexeme care fac referire 

la vietățile îngrijite de oameni: arete, asin, berbec, bou, cal, capră, cămilă, câine, giuncă, ied, mânz, 

miel, oaie, taur, țap, vacă, vită, vițel. Termenii enumerați participă la alcătuirea unor construcții 

nominale și/ sau verbale pentru a contura și a evidenția în mod realist realitatea biblică. Identificăm 

numeroase serii sinonimice: pentru ovine: arete – berbec – oacăr – oaie – miel; pentru a aduce în 

atenție categoria bovinelor: bou – vită – vițel – giuncă – vacă – taur; iar pentru caprine următoarea 

serie: capră – ied – țap. Aceste sinonime atrag atenția asupra lexicului bogat al limbii române pentru 

a face referire la vietățile domestice. Dacă avem în vedere trăsătura semantică +rumegătoare 
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identificăm următoarele lexeme: camilă, capră, giuncă, miel, oaie, vițel. Pentru trăsătura +tracțiune 

găsim cuvintele: asin, bou și cal. Cât privește trăsătura semantică +vânătoare, doar termenul câine o 

prezintă. 

Ovinele. Acestea sunt indispensabile popoarelor biblice și reprezintă alături de vite un semn al 

abundenței: „Lot încă, ce mergea cu Avraam, avea oi, vaci și corture” (Bitia, 13, 5).  Lexemele arete, 

berbec, oacăr, oaie și miel înglobează grupul ovinelor. Pentru a reliefa realitatea biblică acești termeni 

intră în alcătuirea grupului nominal – adesea însoțiți de adjective și numerale – și a grupului verbal. 

Vom începe cu primul menționat astfel că întâlnim construcții de tipul: doi iezi buni, trei cărdure de 

oi, toate oile tale, pistruile oi,  areții oilor, oile tale, 20 de areți, 200 de oi, 20 de țapi, oile lor, mâncatul 

mielului, miel fără beadă, miel bărbătuș de un an, doi întregi areți, pieptul berbeacelui, doi miei de 

câte un an, areate acătat cu coarnele, negrii dintru miei, oi sterpe etc. Grupul verbal este mai numeros 

decât grupul nominal: a avea oi, a aduce arete, a lua oaia pre giungheare, a vedzea un arete, a da 

cuiva oi, a păsa la oi, a adăpa oile, a se aduna oile, a veni cu oile, a mâna oile, a paște oile, a tunde 

oile, a chema la oi, a preîmbla oile, a fi oile pre gloate, a prăda oile, a fi mâna cuiva asupra oilor, a 

lua câte un miel, a mânca miel, a mânca din oaie, a fura oaie, a omorî oaie, a vinde oaia etc. 

Menționăm faptul că oaia, dar mai ales mielul este un simbol al jertfei. Dumnezeu i-a cerut lui Avraam 

jertfa unicului său fiu, Isaac, însă în momentul în care Creatorul a văzut bunăvoința și ascultarea lui 

Avraam, El a poruncit să ia o ovină spre jertfă: 

 

„Și Avraam rădică ochii săi, vădzu după spate un areate acățat cu coarnele întru o tufă de spini, și mearse, luo acel areate 

și-l giunghe pre giungheare de ardere în locul feciorului său” (Bitia, 22, 13). 

„Și ridicându-și Avraam ochii, a privit, și iată la spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și ducându-se, Avraam 

a luat berbecul și l-a adus jertfă în locul lui Isaac, fiul său” (Facerea, 22, 13). 

 

Acest eveniment este o imagine premergătoare a jertfei Mântuitorului pentru omenire. Dumnezeu care 

își jertfește unicul Fiu pentru ispășirea păcatelor. 

În ceea ce privește etimologia cuvintelor, toate au etimon latin: arete < lat. Aries, berbec < lat. Berbex, 

oaie < lat. Ovis, miel < lat. Agnellus, doar lexemul oacăr constituie o excepție întrucât nu se cunoaște 

etimologia lui. Având în vedere că majoritatea termenilor provin din latină, considerăm că aceste 

cuvinte sunt vechi în limba română și moștenite. Totodată, observăm prezența cuvintelor învechite: 

oacăr, având pluralul oacări, se referă la oile cu pete, de obicei negre, pe bot: „Preîmbla-voiu astăzi 

toate oile tale voiu aleage oacărele și pistruile oi, și negrii dintru miei și pistruile capre, și ce va fi 

pistruiu și oacăr va fi siimbria mea” (Bitia, 30, 32). Unii lingviști consideră că ar avea etimon grecesc, 
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alții că ar fi în legătură cu lexemul oacheș. Un alt termen învechit este arete, conform MDA „berbec 

lăsat de prăsilă”. 

Bovine. Acestea sunt și ele menționate în textul biblic al PO. Lexemele bou, vită, vacă, taur, vițel și 

giuncă înglobează categoria bovinelor. În numeroase versete întâlnim distincția dintre vite curate  și 

vite necurate: „Den toate vitele curate ia la tine căte șapte, căte șapte, băbătuși și muieruși, den 

necurate vite, căte doao, bărbătuși și muieruși” (Bitia, 7,2). La fel ca ovinele și bovinele reprezintă un 

semn al bogăției și al binecuvântării lui Dumnezeu asupra poporului. De asemenea și acestea 

constituie un simbol al jertfei. Dumnezeu i-a poruncit lui Avraam să aducă jertfă „trei giunci de căte 

un an” (Bitia, 15, 9). Lexemele care denumesc bovine sunt adesea însoțite de adjective sau numerale 

în vederea obținerii unui realism expresiv: vițel frumos, vițel gras, 40 de vaci, 10 tauri, șapte vite 

frumoase și grase, vaci mârșave, vaci grodzave, carnea giuncului, toate vitele, stăpânul boului, boul 

împungătoriu, bou mort, bou viu etc. Grupul verbal este alcătuit din următoarele construcții: a lua 

vite, a avea vaci, a aduce giunci, a aduce vițel, a da boi, a despărți boii, a făta vaca, a avea mâna 

asupra boilor, a împunge boul, a fura bou, a omorî bou, a vinde bou, a arunca câinilor boul, a vedea 

boul, a odihni boul, a omorî un giunc etc. 

Din punct de vedere etimologic, toate cuvintele sunt de origine latină: bou < lat. Bovus, vită < lat. 

Vita, vițel < vitellus, taur < lat. Taurus, giuncă < lat. iŭvěncus. Majoritatea termenilor sunt urilizați 

și astăzi în vorbirea curentă. Lexemul giuncă ne atrage atenția, acesta este întâlnit în dicționar cu 

forma juncă și se referă la o vacă tânără, fără vițel. Totodată identificăm un aspect de natură fonetică 

explicat de Roxana Vieru (2014: 33): „Iot latin urmat de o, u s-a africatizat la ğ. (...). În subdialectele 

de tip sudic, africata ğ se fricativizase deja, în timp ce în subdialectele de tip nordic se mai foloseau 

încă, în secolul al XVI-lea, forme cu africată. Este, deci, posibil ca formele cu fricativă să se datoreze 

intervenției tipografilor munteni, în timp ce formele cu africată să constituie reflectări ale pronunției 

bănățene a traducătorilor”. 

În cartea Ishod, capitolul 29, versetul 36, găsim îndemnul lui Dumnezeu și modalitatea jertfei, un set 

de instrucțiuni: „Și în toate dzile să omori căte un giunc jirtveei pentru păcate pre mângânietură și 

curățeaște oltariul când vei jirtvi jirtva împăcăturiei și-l unge cum să se sfințească”. Observăm că și 

animalele din familia bovinelor sunt aduse spre jertfă în vederea împăcării oamenilor cu Dumnezeu. 

 Caprinele. Referindu-ne la caprine avem în vedere următoarele lexeme: capră, ied și țap. La fel ca 

animalele menționate și caprinele constituie un simbol al jertfei: „Adu Mie trei giunci de căte un an și 

trei areți de căte un an și trei țapi de căte un an și o turturea și un pui de porumb” (Bitia, 15,9) . Acestea 

sunt animale sacrificate pentru iertarea păcatelor poporului și împăcarea cu Dumnezeu. Pentru a ilustra 
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veridic imaginea jertfelor, cuvintele de mai sus sunt însoțite de adjective/ numerale: trei țapi, pistruile 

capre, tărcatele capre, albele capre, sterpe capre, 200 de capre, 20 de țapi, ied giungheat, păr de 

capră etc. Grupul verbal este prezent în număr mic: a aduce țap, a aduce ied.  

La nivel etimologic, lexemele sunt de origine latină: capră < lat. Capra, ied < lat. Haedus cu excepția 

termenului țap care provine din albaneză (< cap, cjap). 

Cămila. Un animal rumegător de care poporul biblic era foarte atașat fapt ce reiese din ocurența acestui 

lexem în PO: „Și Domnul pre domnu-mieu tare au blagoslovit și mare au făcut și au dat lui oi și boi, 

argint și aur, slugi și slujnice, cămile și asini” (Bitia, 24, 35) . Vom aduce în atenție grupul nominal: 

30 de cămile, cămile sugătoare, cămilele tale, 10 cămile. Observăm prezența redusă în construcții 

nominale, însă mult mai des utilizat în cele verbale: a avea mâna asupra cămilei, a despărți cămilele, 

a da cămile, a da paie și obroc cămilelor, a lua șalele de pre cămile, a pune pe cămile, a se slobodzi 

gios de pe cămilă, a veni cămila, a scoate cămilele, a adăpa cămilele. Aceste construcții reliefează 

realismul evenimentelor biblice. Din punct de vedere etimologic, lexemul cămila este de origine slavă 

(< kamilĭ). 

Asinul. Este un animal important pentru cultura biblică întrucât Mântuitorul a venit pe asin în 

Ierusalim fapt pentru care el are o însemnătate importantă. În Vechiul Testament în schimb, el este un 

animal folosit pentru tracțiune: „Tatâni-său iară tremease cu marhă den Eghipet încă dzeace asini” 

(Bitia, 45, 23). Grupul nominal cuprinde sintagme ca: nașterea asinului, asinii tăi, asin tare, dzeace 

asini, asinii săi. Acest termen este identificat totodată și în construcții verbale: a închinga asinul, a da 

asini, a prăda asinii, a se duce pe asin, a fura asin, a paște asin, a vinde asin, a arunca câinilor asin 

rătăcit, a vedea asinul, a odihni asinul, a pune pe asin. Lexemul asin este unul arhaic, utilizat 

preponderent în textul biblic, în sfera sacrului; în limba modernă, actuală termenul măgar  este preferat 

de către vorbitori.   

Alte animale domestice menționate vag în PO sunt calul  și câinele: „nice un căine nu vă cărcni”. 

Calul este crescut și utilizat de către poporul biblic în același scop ca asinul. Observăm un aspect de 

natură fonetică: în cuvântul căine vocala ă nu este închisă complet la â (așa cum este în limba actuală)  

în secolul al XVI-lea. 

Animalele sălbatice. În PO apar puține lexeme care fac referire la făpturile sălbatice. Pielea de viezure 

(apare și forma viedzure < alb. vjedhullë ) este utilizată de poporul biblic. Termenul cerb (lat. cervus) 

este folosit cu sens figurat: Neftalim, cerb ager, un personaj din PO este asemănat cu un animal, 

subliem astfel alegoria. De asemenea și lexemul leu (< lat. Leo) este prezent cu sens figurat, la fel ca 
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în situația precedentă: „Iuda, leu tinăr, pre mare lucru ai sosit, drag făt, prin mare învincături 

odihnindu-te culcași ca leul și ca leoaica” (Bitia, 49,9). 

 

  

 

 

 

Concluzii 

Câmpul lexical-semantic al viețuitoarelor este unul complex, variat așa cum am prezentat mai sus. 

Clasificarea s-a făcut în funcție de mediul în care vietățile își duc traiul: aer, apă și pământ. Primul 

menționat prezintă lexeme care fac referire la păsări și insecte: porumbel, viespi etc. Cel de al doilea 

cuprinde cuvinte ca pești, broaște etc. Făpturile care trăiesc în mediul terestru sunt cele mai numeroase 

fapt pentru care au fost prezentate în funcție de trăsăturile comune. Această lucrare are ca izvor Palia 

de la Orăștie, prima încercare de traducere a Vechiului Testament în limba română. Este un text vechi 

care aparține secolului al XVI-lea și constituie un monument de limbă. Pentru lingviști, acest tezaur 

reprezintă o provocare întrucât îi determină să apeleze la izvoare, să interpreteze grafia chirilică a 

textului, iar mai apoi să cerceteze aspectele fonetice, lexicale, morfematice și sintactice al textului. 

Am mai avut în vedere și corespondentul biblic modern al Paliei de la Orăștie acolo unde existau 

diferențe pentru același verset. 

Lexemele care denumesc viețuitoare și caracteristicile lor sunt sintetizate în tabelul care urmează. 
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Lexem 

Apă Aer                        Pământ                           Produse derivate 

 Real Fantastic Plagă Păsări Insecte Plagă Domestice Sălbatice Tărâtoare Jertfă  

    Jertfă Real Fantastic   Real Fantastic    

Arete - - - - - - - + - - - + + 

Asin - - - - - - - + - - - - - 

Berbec - - - - - - - + - - - + + 

Bou - - - - - - - + - - - - + 

Broască + - + - - - - - - - - - - 

Cal - - - - - - - + - - - - - 

Capră - - - - - - - + - - - - + 

Cămilă - - - - - - - + - - - - + 

Câine - - - - - - - + - - - - - 

Cerb - - - - - - - - - + - - - 

Chit  - + - - - - - - - - - - - 

Corb - - - - - - - - - - - - - 

Giuncă - - - - - - - + - - - + - 

Ied - - - - - - - + - - - + + 

Lapte - - - - - - - + - - - - + 

Lăcuste - - - - + - + - - - - - - 

Leu - - - - - - - - - + - - - 

Lup - - - - - - - - - + - - - 



 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

440 
 

Mânz de 

cămilă 

- - - - - - - + - - - - - 

Miel - - - - - - - + - - - + + 

Miere - - - - - + - - - - - - + 

Muște - - - - + - + - - - - - - 

Oaie - - - - - - - + - - - + + 

Păduchi - - - - + - + - - - - - - 

Păr de 

capră 

- - - - - - - + - - - - + 

Pește + - - - - - - - - - - - - 

Piele de 

arete 

- - - - - - - + - - - - + 

Piele de 

viezure 

- - - - - - - - + - - - + 

Porumbel - - - + - - - - - - - - - 

Pui de 

porumbel 

- - - + + - - - - - - - - 

Șarpe - - - - - - - - - - + - - 

Taur - - - - - - - + - - - - - 

Turturea - - - + + - - - - - - - - 

Țap - - - - - - - + - - - + + 

Unt - - - - - - - + - - - - + 
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Vacă - - - - - - - + - - - - + 

Viermi - - - - - - - - - - + - - 

Viespi  - - - - - + + - - - - - + 

Viezure - - - - - - - - + - - - + 

Vită - - - - - - - + - - - - + 

Vițel - - - - - - - + - - - - + 
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Marele proiect de împlinire a idealului naţional, reflectat în ,,Povestea vieţii 

mele’’ a Reginei Maria a României 

 

Prof. Costache Mirela, Liceul Teoretic ,, Ioan Petruş ’’,Otopeni 

Războaiele omenirii au fost glorificate încă din timpuri străvechi în capodopere literare precum Epopeile 

homerice ,,Iliada’’ sau ,, Odiseea’’, în  ,,Aeneida’’ scrisă de poetul latin Vergilius, în opera lui Caius Iulius  

Caesar  ,,Commentarii De Bello Galico’’, memoriile despre războaiele de cucerire a Galiei,  precum şi altele. 

Oricât de tentant ar fi să explorez elemente comune între diverse opere literare exponenţiale din etape diferite 

ale istoriei, voi avea în vedere faptul că o parte dintre acestea includ elemente de legenda, personaje sau fapte 

a căror existenţă nu este atestată istoric. 

Pe de altă parte  ,,De Bello Galico’’ este o scriere de memorii care poate conduce la o paralelă pertinentă, 

despărţită de două milenii , de ,,Povestea vieţii mele’’, volumul al III-lea, al Reginei Maria a României. 

Trebuie să precizez de la început că, în vreme ce ,,războiul galic’’ a fost  eminamente o campanie de cucerire 

a Galiei de către romani, primul război mondial, aşa cum este perceput de către Regina Maria a României, 

are o mare complexitate determinată de o multitudine de cauze şi de desfăşurări încrucişate, conform 

evoluţiei istorice a lumii în intervalul dintre cele două milenii. 

Pacea şi războiul ţin de natura umană. Pacea pare a fi un deziderat, cel puţin declarativ, în ciuda pornirilor  

războinice ale oamenilor. Pacea se realizează adesea printr-o stabilitate impusă, iar la nivel de conducători 

se realizează prin disciplină autoimpusă, prin efort, şi nu în ultimul rând prin asceză sufletească. Agresiunea 

împotriva păcii vine în primul rând de la dezechilibre economice, precum şi de la imperfecţiunea naturală a 

instituţiilor specifice societăţilor şi vremurilor. În egală măsură antiteza pace - război are și profunde 

conotații, sau chiar justificări filozofice : anticii duceau războiul pentru pacificarea sufletului, modernii 

pretind că duc războiul pentru pacificarea lumii (,,si vis pacem, para bellum’’-,,dacă vrei pace, pregăteşte-

te de război ’’). 

Revenind la perioada primului război mondial, voi face o scurtă trecere în revistă a începutului războiului 

pentru România. După crearea Regatului României în timpul lui Carol I, urmează la tron regele Ferdinand I. 

Consoarta regelui, Regina Maria, a reprezentat o adevărată binecuvântare pentru români, prin caracterul 

puternic, prin sentimentele alese faţă de patria adoptivă şi nu în ultimul rând prin înţelepciunea remarcabilă 

de care a dat dovadă de la o vârstă fragedă. Surse istorice independente o descriu pe regină ca deţinând un 

realism demn de persoane cu experienţă de viaţă substanţial mai bogată, cu o intuiţie bună, cu voinţă şi forţă 

în stare să mişte lucrurile, în special acolo unde decizii semnificative trenau fie din teamă, fie din 

necunoaştere, fie din lipsă de realism. Dacă adăugăm acestor însuşiri şi o bună educaţie, ştiinţă de carte, 

talent artistic şi putere de persuasiune, rezultă profilul unui lider influenţial, chiar dacă epoca încă se ferea 

de astfel de apelative în ceea ce privea femeile. Regina însăşi punctează : ,, Niciodată nu mă feream de 

discuţii... o contradicţie nu mă speria, o luptă mai grea îmi punea la încercare energia’’. Regina le e 

recunoscătoare celor care au ajutat- o, în general în împlinirea obiectivelor sale generale, dar mai ales 

în ,,împlinirea idealului naţional al tuturor românilor ’’ (vol .III, pag.14 ), aşa cum ea însăşi mărturiseşte. 

Sunt trecute în revistă personalități ale timpului , cu care Regina a interacționat : Prinţul Ştirbei îndeosebi, 

care a ajutat-o , oferindu-i o perspectivă realistă şi relevantă asupra situaţiei din interiorul ţării , dar şi în 
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conjuncţie cu evenimentele internaţionale care marcau Europa acelor ani;  apar şi alte personaje, precum 

George Enescu, personalităţi din lumea ştiinţelor şi artelor, miniştri şi alţi politicieni, dar şi vestitele doamne 

de onoare de la curtea sa. 

Primul eveniment major în urma înscăunării ca rege şi regină este devenirea lor reală, acceptarea de către 

popor în demnitatea supremă : ,,Deveniserăm regele şi regina unui popor care începuse să ne iubească 

încetul cu încetul, în clipa în care Europa întreagă ardea în flăcări ce dogoreau toate graniţele noastre’’. 

Imaginea aceasta este demnă de un scriitor consacrat . Este apreciată cu limpezime , în cuvinte simple,  dar 

sugestive, starea României de atunci : ,, În faţa noastră se deschidea o pagină nouă, plină de temeri, solemnă, 

bogată în neştiute desfăşurări, grea în îngrijorări neghicite’’( vol. III, pag . 379 ). 

Despre rege spune : ,,Era ca o carte necitită încă şi nimeni nu-i ştia gândurile, dar întrupa, poate, zorile unei 

mari înfăptuiri şi poate că avea să fie cel care va îndeplini un vis îndelung visat ’’ (vol. III, pag . 379 ). 

Participarea României la acest război alături de Franţa şi Anglia era necesară în scopul realizării marelui 

proiect : unirea Transilvaniei cu Regatul, întregirea României. De acum, regele şi regina se află în ,,medias 

res’’ ( în miezul lucrurilor ). Chibzuind strategic de partea cui se situează, punând în față interesul României 

și nu alte calcule, familia regală a dat tonul pregătirilor și s-a implicat intens în etepa premergătoare 

ostilităților. Regina Maria însăși mergea acolo unde prezența sa era necesară, acolo unde putea însufleți 

anumite evenimente, de altfel posomorâte, precum pregătirea spitalelor de război. Aceeași implicare continuă 

și în timpul războiului,  în ciuda primejdiilor.  

Regina Maria descrie atât primejdii sau circumstanțe, cât și schimbări de plan, prin comparație cu așteptările, 

înclusiv lipsa ajutorului care ar fi trebuit să vină dinspre răsărit, dinspre armatele rușilor. Însă anumite scene 

de luptă aeriană la care regina a fost martor, sunt înfricoșătoare. În asemenea momente se întâmplă și una 

dintre nenororcirile care au marcat familia : moare Mircea, cel mai mic dintre copiii lor. Era cea de-a 41-a 

aniversare a reginei. De- acum, existenţa reginei se desfăşoară într-un ,,du-te vino’’ între Moldova şi 

Bucureşti.  

O memorie atât afectivă , cât şi fotografică, ne ilustrează zonele conflictuale şi personajele : ,,uniforma lor e 

de culoarea prafului și se face una cu nuanța drumului, cu dealurile pleșuve și cu colibele țăranilor”. 

Relatarea este despre trupe ruseşti care traversau diverse orăşele din Moldova. Refugiul familiei regale în 

Moldova este descris ca o soluţie de ultimă instanţă , după ce Bucureştiul căzuse în mâinile nemţilor . Este 

cu totul emoţionantă rugăciunea reginei în care îşi exprimă smerenia şi cere de la divinitate să-i dea credinţă 

încât să mute munţii din loc. Memoriile reginei alternează relatări privind personaje ale epocii care au 

influenţat desfăşurarea politică şi militară a evenimentelor, precum Mareşalul Prezan sau Generalul 

Berthelot, cu descrieri ale iernilor insuportabile, cât şi ale verilor la fel de greu de îndurat. Pe lângă drama 

războiului, intervin şi veşti proaste dinspre  răsărit,  revoluţia bolşevică ducând la un nou regim ,ostil 

României , într-o perioadă care a marcat şi pierderea tezaurului românesc. Faptele istorice sunt reale şi 

cunoscute, memoriile reginei nu fac altceva decât să transmită o expresie a neputinţei umane, chiar şi, sau în 

special la acest nivel, faţă de ororile războiului. Regina nu şi-a abandonat niciodată misiunea şi a încercat 

permanent să fie alături de poporul său, aducând mângâiere celor necăjiţi, victime directe sau indirecte ale 

războiului.  Printr-un joc al destinului, lucrurile se întorc miraculos în favoarea României, în ultima parte a 

anului 1918. Sunt descrise cu entuziasm şi bucurie scenele intrării triumfale în Bucureşti : ,,După primirea 

făcută de soborul de preoţi urmează oprirea din Piaţa Victoriei, reintrarea triumfătoare în capitală. Oraşul 

înnebunise de tot .Aveai impresia că până şi casele şi pietrele drumului strigau urale împreună cu 

mulţimea.Peste tot steaguri fâlfâiau.Era o simfonie ameţitoare de roşu, galben şi albastru’’. 



 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

445 
 

 Concluzii: 

Autoarea, se ştie, avea înclinaţii artistice şi era conştientă că ceea ce a scris va rămâne posterităţii ca mărturie 

a trăirilor sale şi mai ales ca legătură strânsă între evenimente de natură istorică şi trăirile umane ale 

scriitoarei. De aceea nu este surprinzător că descrierea evenimentelor este adesea lipsită de artificii artistice, 

fără grandilocvenţă, fără grupări artificiale de scene sau evenimente care ar putea concentra atenţia în puncte 

cheie. Există o anumită demnitate în exprimare care dă credibilitate şi mai mare memoriilor. Energiile 

omeneşti puse în mişcare sunt cele care creează efectele cele mai vibrante, iar impresia de măreţ şi 

spectaculos reiese din amploarea evenimentelor care au marcat istoria. Forţa fizică şi morală a reginei a 

condus-o ,,pe calea datoriei ce mi-am impus, şi-i îndemn şi pe alţii la trudă, ca să nu ne lăsăm învinşi şi să 

ajungem la soluţia de care e nevoie’’ (vol. III, paginile 142-143 ). 

Fără să implic o relaţie de cauzalitate , este reconfortant de subliniat că memoriile reginei includ perioada în 

care idealul naţional al românilor chiar s-a relizat. Volumul  al     III-lea , alături de alte scrieri ale Reginei 

Maria, cât şi alături de alte scrieri relevante despre epocă, ne ajută să privim acele pagini ale istoriei noastre 

într-un mod uman, cu evenimente reale şi cu personaje reale, oameni, marcaţi de ambiţii, de temeri, de 

prejudecăţi sau de viziuni 

Bibliografie : Maria, Regina României, Povestea vieţii mele, Editura Rao Books , Bucureşti, 2013 
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CRIZA REFUGIATILOR IN EUROPA 

 

 
Prof.  Şuhan Andreea Laura 

Colegiul Mihaii Eminescu – Bacău  

 

             La etapa actuală societatea internațională se confruntă cu o problemă majoră , sub numele 

de criza refugiaților. Criza refugiaților în Europa reprezintă un fenomen politico-social declanșat pe fondul 

conflictelor din țările din nordul Africii și din Orientul Mijlociu, al nivelului de sărăcie și al încălcării 

drepturilor omului din aceste state. Un moment important, când criza a început să fie percepută în întreaga 

sa dimensiune istorică l-a constituit aprilie 2015, când cel puțin 5 vapoare având la bord circa două mii de 

imigranți s-au scufundat în Marea Mediterană, incident care s-a soldat cu peste 1.200 de victime. Între 2007 

și 2011, un mare număr de emigranți fără documente legale, proveniți din Orientul Mijlociu, Africa și Asia 

de Sud, au trecut fraudulos frontierele dintre Turcia și Grecia, obligând Agenția Europeană pentru 

Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene 

(FRONTEX) să întărească controlul la granițe.De asemenea, UE încearcă să găsească măsuri care să reducă 

fluxul de emigranți.Statele componente au trecut deja la măsuri radicale, montând garduri la frontierele 

acestora: Ungaria la granița cu Serbia, Bulgaria la granița cu Turcia. Este considerată cea mai mare criză a 

refugiaților de după cel de-al Doilea Război Mondial. Această migrație masivă a populației mai ales siriene 

a fost generată de războaiele, conflictele armate, încălcările drepturilor omului, sărăcia și insiguranța etc.  În 

continuare voi analiza acest proces din perspectiva dreptului internațional în baza ziarului ‘’Realitatea ’’. Pe 

parcursul a 30 de zile am urmărit noutățile de pe acest ziar  și voi încerca să fac o analiză a crizei refugiațiolor 

după interesele statelor care duc o politică de aziliere a refugiaților și care sunt împotriva acordării dreptului 

de azil. Perioada de urmărire și analiză a evenimentelor la subiectul dat încep de pe 1 decembrie pină la 

sfîrșitul lunii decembrie. 

La 5 decembrie este publicat un articol in care prim-minstrul Cehiei spunea :Corectitudinea excesivă 

cu privire la problema migrației , reprezintă o amenințare pentru securitatea Europei’’. Aici se relevă faptul 

că în 2015 a izbucnit cea mai mare criză a refugiaților de dupa al Doilea Război Mondial, ca rezultat al 

acțiunilor militare din Orientul Mijlociu și Africa . Doar pe parcursul unui an în țările UE au emigrat 

aproximativ un million de refugiați. Și că aceștia reprezintă un risc real asupra securității societății europene 

cu toate că Consiliul European neagă acest fapt, argumentînd că actele teroriste sunt înfăptuite de persoane 

autohtone pregătite de organizațiile teoriste. Vedem deci o abatere de la normele Dreptului Internațional a 

prim-ministrului Cehie , însă situația chiar iese de sub control , și dacă pentru statele înalt dezvoltate refugiații 

nu sunt o piedică pentru economia națională, atunci pentru statele cu un nivel mai mic de dezvoltarea acest 

fapt poate avea efecte dezastroase.  
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La 16 decembrie este publicat articolul :Companiile Facebook, Google și Twitter au convenit să 

șteargă de pe paginile lor de internet mesajele în germană care incită la ură în cel mult 24 de ore de la postarea 

acestora. O solicitare în acest sens a parvenit de la ministrul german al Justiției, Heiko Maas, în legătură cu 

rezultatele unui grup de lucru creat în septembrie pentru a lupta contra propagării pe rețelele sociale a ideilor 

xenofobe în contextul valului de migranți din acest an.’’ 

Din acest articol , observăm că cele trei portaluri au fost de acord ca în Germania să respecte legile 

acestei țări referitor la mesajele care incită la ură. Giganții internetului au reacționat astfel la criticile 

guvernului de la Berlin, care le reproșase că reacționează mult prea lent în îndepărtarea textelor cu caracter 

xenofob, menționează Agerpres. 

Pe măsură ce criza refugiaților se adâncește, constatăm că manifestările de extremă dreaptă în limba 

germană devin tot mai frecvente pe Facebook, Twitter și YouTube, iar ministrul Heiko Maas a cerut acestor 

platforme să elaboreze un plan de acțiune pentru a combate problemele.  

Pe viitor, echipe de specialiști germanofoni formați special pentru acest tip de activitate juridică vor 

examina mesajele internauților, a declarat demnitarul german. Totodată, se vor crea mecanisme ”user 

friendly” de semnalare a mesajelor care incită la ură în vederea blocării conturilor de internet ale autorilor 

acestor texte.  

Cel mai citit ziar german, Bild, a publicat în luna octombrie o selecție de mesaje pline de ură contra 

străinilor și a cerut o reacție din partea autorităților de la Berlin, reamintind că Germania a primit în 2015 

aproximativ un milion de solicitanți de azil și se confruntă cu o recrudescență a infracțiunilor cu caracter 

rasist. Deci, observăm că societatea civilă este în contradicție cu politica promovată de autoritățile de la 

Berlin, în ceea ce privește susținerii politicii ușilor deschise.  

La data de 18 decembrie este puublicat articolul ‘’Epicriza refugiaților’’, în care se prezintă faptul 

că  Uniunea Europeană nu face față crizei.este suprasaturată de imigranți și este incapabilă să asimileze 

oameni de etnii și culturi diferite, Europa ezită să ia decizii, precum stabilirea „cotelor” de refugiați pentru 

fiecare țară, ce pot ameliora doar unele efecte ale problemei, dar nu și cauzele acesteia. Pentru a fi mai explicit 

voi cita un pasaj din acest articol: ‘’ Dilema Bruxelles-ului e de înțeles. Pe de o parte, nu le poți trânti 

băjenarilor ușa în nas: încalci, astfel, principiile și normele de bază, constitutive, ale civilizației și, respectiv, 

dreptului european. Ba chiar mai mult: îți dezminți vocația politică și culturală, punând la îndoială tocmai 

valorile și concepțiile care te-au consacrat: cosmopolitismul, globalizarea, drepturile omului etc. Pe de altă 

parte, bătrânul continent se sufocă sub presiunea internă și externă a „străinilor”. Orașele europene (mai puțin 

satele – de ce oare?) sunt colorate intens în toate nuanțele lumii. Ziua, când neamțul muncește la birou, 

Frankfurt pe Mein pare o metropolă arabă cu o semnificativă minoritate de romi. La fel, Parisul și alte urbe 

occidentale, babelizate peste măsură.’’ 
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La data de 22 decembrie în articolul‚’ Numărul imigranţilor care au pătruns anul acesta în Europa, 

pe uscat şi pe mare, a depăşit pragul de un milion, anunţă Organizaţia Internaţională pentru Migraţii (OIM)’’ 

, atestăm vasta majoritate a migranţilor au ajuns în Europa pe mare. Peste 800.000 de persoane au traversat 

marea din Turcia în Grecia. Majoritatea refugiați din Siria, Irak şi Afganistan. Potrivit OIM, în total, 3.695 

de migranţi s-au înecat anul acesta sau sunt daţi dispăruţi .Pragul numeric simbolic a fost depășit luni, a 

anunțat organizația, numărul total al imigranților ajungând la 1.005.504. Circa 455.000 de refugiți sunt din 

originari din Siria, și peste 186.000 din Afganistan. Doar 3.5% dintre imigranți au ajuns în Grecia și Bulgaria 

prin Turcia, călătorind pe uscat. Acest val de migrații poate fi explicat prin intensificarea conflictelor în 

zonele respective mai ales după atacul terorist de la Paris din 13 noimbrie 2015, cînd pe teritoriul Siriei a 

început o amplă campanie militară contra organizației teroriste ISIS , atît din partea Franței și Germaniei, cît 

și a Rusiei. Cert este faptul că criza refugiaților trebuie rezolvată și acest lucru trebuie făcut prin analizarea 

cauzei , aici mă refer la faptul că este necesar de a înțelege faptul că în state precum Siria este practic imposibil 

de trăit , astfel trebuie de a rezolva această problemă prin situația din Siria . Cred că acest fapt îl înțeleg destul 

de bine toate țările însă aici prevalează interesul economic, să nu uităm că în Peninsula Arabică se află 2/3 

din resursele petroliere de pe Terra . 

La data de 28 decembrie este publicat articolul ‘’O retrospectiva a anului 2015. Ofensiva împotriva 

Statului Islamic. Rusia şi Iran preiau frâiele’’  

Lupta împotriva organizaţiei teroriste Statul Islamic a căpătat în 2015 forţă şi a fost dusă chiar la ei 

acasă, în Irak şi Siria. Cu toate că o coaliţie internaţională condusă de SUA a decis să intervină militar în Irak 

şi Siria, pentru a combate organizaţia teroristă care a cunoscut o extindere puternică atât teritorială, cât şi a 

adepţilor, anul 2015 a fost marcat de concesiile strategice făcute de Occident puterilor cu care de obicei nu 

au obiective comune. În special SUA, prin maniera sa de a face politică externă cât mai non-intervenţionist 

în zonele de conflict, a lăsat loc deschis acestor puteri regionale sau mondiale cu care nu se află în aceeaşi 

tabără geostrategică.  

Astfel, în martie, Irakul a început o contraofensivă majoră împotriva teroriştilor din Statul Islamic, 

cu ajutorul Iranului şi fără ajutorul SUA. Irakienii recâştigă Tikrit, cu ajutorul miliţiilor susținute de Iran, dar 

şi a forţelor regulate iraniene. 

Jumătate de an mai târziu, în septembrie 2015, Rusia anunţă că intervine armat în Siria, prin atacuri 

aeriene, pentru a combate Statul Islamic, în urma unei solicitări a preşedintelui Bashar al Assad. De fapt, 

arată puterile occidentale şi faptele din teren, Vladimir Putin nu face decât să îşi susţină partenerul de dialog, 

pe Assad, la putere, întărindu-i poziţia pe care acesta risca să o piardă în faţa forţelor militare de opoziţie. 

Cum printre adversarii lui Assad se numără şi Statul Islamic, Rusia bombardează şi poziţiile teroriştilor, însă 

cele mai multe atacuri aeriene ale avioanelor ruseşti au loc împotriva miliţiilor şi forţelor militare care luptă 

împotriva regimului de la Damasc. Deci , atestăm faptul că atît Rusia cît și SUA au interese personale în Siria 
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, lupta contraterorismului fiind pe planul al doilea . Cel mai intersant este ceea că interesele Rusie și ale SUA 

se ciocnesc, astfel americanii , cît și germanii și francezii doresc înlăturarea regimului Bashar- al Asad, pe 

cînd Rusia îl susține. Vladimir Putin chiar a declarat în cadrul unei emisiuni televizate ca: ‘’Nimeni nu are 

dreptul de a se implica în treburile interne ale Siriei , aceasta fiind independentă și suverană’’  

În prezent, Siria este teatrul de război al unui ghem de forţe militare cu interese care se întrepătrund, 

spaţiul aerian fiind atât de aglomerat de avioane de luptă încât SUA, Franţa, Rusia şi Marea Britanie au căzut 

de acord să colaboreze pe aspecte strict tehnice şi de comunicare, pentru a nu apărea accidente sau angajări 

în luptă nedorite, între avioanele lor. 

În concluzie pot afirma că Marele Orient Mijlociu este clar intrat într-o perioadă de schimbări care 

vor atinge structura internă a unor state. Prezenţa occidentală, care domina până acum, nu a contribuit la 

democratizare, ci mai degrabă la provocarea fenomenului invers. Creşterea importanţei forţelor regionale, şi 

anume a monarhiilor din Golf sau a marilor puteri din Asia de Sud şi de Est care nu se disting prin cuceriri 

democratice, ar putea dimpotrivă să stimuleze influenţa „străzii”. Şi aceasta nu va fi cu certitudine o 

democraţie liberală, ci un fel de versiune originală oscilând între Turcia kemalistă şi Iran-ul teocratic. Şi s-ar 

putea ca după „primăvara arabă”, să se aducă aminte cu nostalgie de „iarna” care a precedat-o. În opinia mea, 

revoltele arabe pot avea, pe lângă cauzele menţionate anterior, şi înăsprirea competiţiei între marile puteri 

mondiale, ţările emergente şi puterile regionale pentru menţinerea/întărirea/ocuparea zonei de influenţă pe 

care o reprezintă această lume arabă. Revoltele arabe, prin efectele sociale, politice, economice, militare, de 

mediu şi geopolitice au implicaţii semnificative asupra mediului de securitate naţional, regional şi chiar 

global. În această lucrarea am încercat să prezint Criza refugiaților din perspectiva unui ziar din Republica 

Moldova, care în opinia mea este mai puțin afiliat politic decît celelalte. După cum am menționat și mai sus 

consider că această problemă poate fi rezolvată prin identificarea și rezolvarea cauzei rădăcină. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

450 
 

Bucuriile iernii surprinse în activitățile școlare 

Prof. Tănase Victorița, Liceul Teoretic ”Ioan Petruș”, Otopeni – Ilfov 

 

         Iarna, anotimpul care pictează totul în alb, aduce cu ea și sărbătorile mult îndrăgite și așteptate de către 

toți copiii, indiferent de regiunea în care locuiesc. Odată cu ea, apare și liniștea care îți umple sufletul de 

pace. Atât la școală, cât și acasă, în familie sau între prieteni, bucuria celor mici este nespus de mare când 

desfășoară activități individuale sau de grup, ce reflectă frumusețile anotimpului rece. 

         La școală, sub măiastra îndrumare a învățătorului, se pot realiza lucrări originale, creativitatea elevilor 

fiind de apreciat și de remarcat, încă de la vârste fragede. Activitățile artistico-plastice sunt preferate, căci 

dau posibilitatea elevilor cu aptitudini speciale să se afirme. Aceștia reușesc să transmită prin intermediul 

culorilor, sentimentele și trăirile lor, dar și frumosul din artă și natură. Aceste activități stimulează dezvoltarea 

creativității, a spiritului de observație, a capacității de concentrare și a gustului estetic. Frumusețile din natură 

pot fi exprimate cu ajutorul artelor plastice, copilul dobândind îndemânare, sensibilitate, simț estetic, trăsături 

de personalitate care își pun amprenta pe plan moral, afectiv și intelectual. 

 

 

 (Lucrări realizate de către elevi ai clasei pregătitoare) 

În realizarea unor lucrări colective,  

precum împodobitul bradului, o veche tradiție 

 a românilor,  răbdarea, ambiția,  

perseverența, originalitatea își spun cuvântul,  

copiii reușind, sub acorduri de colinde,  să impresioneze prin rezultatele muncii lor.  

           An de an, bucuria copiilor este mare, atâta timp cât obiceiurile noastre românești sunt păstrate 

și transmise de la o generație la alta.  La vremea uratului, cete de copii mari și mici, cu bucurie în suflete, 

pornesc să colinde casele românilor, pe străzi auzindu-se ecouri de sărbătoare și clinchete de zurgălăi.  

Gospodarii îi întâmpină cu multă dragoste, oferindu-le nuci, covrigi, mere și colăcei. Sorcova, Plugușorul, 

Capra, Ursul sunt câteva dintre frumoasele noastre tradiții ale iernii, prin care se fac urări pentru ca oamenii 

să fie sănătoși, să aibă noroc în anul ce vine, iar prosperitatea și bunăstarea să-i însoțească pretutindeni. 

Pregătirea pentru mersul cu colindul poate începe încă de la școală, copiii realizând la orele de arte vizuale 

și abilități practice, de exemplu, trăistuțe pentru colindat, acestea putând fi utilizate și la serbările școlare, 
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desfășurate în preajma Crăciunului. Acestea reprezintă o sărbătoare mult așteptată de către copii, cadre 

didactice și, mai ales, părinți. Prin intermediul acestor activități, se pun în valoare aptitudinile speciale ale 

fiecărui copil, în special cele artistice. În programul oricărei serbări, întâlnim dansul, cântecul, interpretarea 

de roluri, prin acestea elevul reușind să-și perfecționeze deprinderile artistice și să transmită emoții, dar și 

bună dispoziție spectatorilor. 

 

 

 

         

          O sursă de inspirație a serbărilor o reprezintă chiar tradițiile și obiceiurile poporului român, copiii 

având posibilitatea să cunoască frumusețea și varietatea folclorului românesc, îmbogățindu-și, astfel, și 

vocabularul cu cuvinte și expresii populare, proverbe, zicători, dar și să își învingă emoțiile. Satisfacția este 

mare atunci când și cei mai timizi copii se simt extraordinar, fiind apreciați prin aplauzele spectatorilor, ale 

celor dragi lor, primind felicitările părinților, dar și ale cadrelor didactice. 

        La școală, se pot realiza extrem de multe activități atractive, pe placul elevilor, aceștia simțind, astfel, 

atmosfera de poveste a Sărbătorii Nașterii Domnului, așa cum din casele românilor gospodari se simte 

mirosul ademenitor de scorțișoară, măr copt și pâine caldă. 

        Cadrul didactic trebuie să fie în permanență în preajma elevilor săi, fiindu-le totodată un model de urmat 

atunci când aceștia vor deveni adulți. De asemenea, trebuie să colaboreze cu familiile acestora, să îi motiveze 

prin aprecieri verbale, laude cu scopul consolidării unor comportamente pozitive, să îi consilieze în 

activitățile școlare și extrașcolare, prin sfaturi, exemple de bună practică, să îi îndrume către drumul 

cunoașterii.  
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Tradițiile populare românești în grădiniță 

Prof. Înv. Preșcolar Luca Elena 

Școala Gimnazială ”Ioan Luca”, Farcașa 

 

Cea mai mare bogăţie a omenirii sunt copiii. Ar trebui să ne gândim la valorificarea tradiţiilor 

populare şi a folclorului romanesc în rândul copiilor mici, imaginându-ni-i într-o horă a prieteniei, fericiţi 

să-şi facă cunoscut unii altora istoria şi geografia locurilor natale, cântecele, dansurile şi obiceiurile 

străbunilor noştri. 

 Cuvântul folclor înseamnă laolaltă frumuseţe,vechime şi tradiţie, bucuria de a cânta, striga şi dansa, 

împreună băieţi şi fete, tineri şi vârstnici. 

Pregătirea copiilor pentru viaţă înseamnă educarea lor în armonie cu principiile, normele şi idealurile 

poporului român. 

Tradiția este de fapt, o legătură între trecut și prezent și exprimă moștenirea de obiceiuri și norme de 

comportament, specifice unui popor, este cartea de vizită a unei nații, conștiința de sine, memoria lui socială. 

Tradiția este întâlnită în toate sferele vieții: artă, cultură, morală, psihologia socială, artizanat, de 

aceea societatea în care trăim este obligată să nu-și lase semenii să uite datinile sau obiceiurile strămoșești. 

Alături de literatură, care constituie un factor cu eficienţă sporită în educaţie, arta populară îşi are şi 

ea o contribuţie de seamă. În primul rând, copiii încep să înţeleagă specificul poporului din care fac parte, 

aspiraţiile lui, idealurile de ieri şi de azi, care sunt oglindite în creaţiile meşteşugarilor. 

În al doilea rând, punându-i pe copiii de la vârsta preşcolară în direct cu unele deprinderi ale acestor 

îndeletniciri, pe care bunicii sau meseriaşii întâlniţi ocazional în târguri sau alte festivaluri de folclor le 

practică, le educăm respectul şi dragostea pentru o posibilă meserie, pe care, de ce nu, o pot îmbrăţişa când 

vor fi mari. 

Ca educatori avem datoria morală să-i învățăm pe copii să iubească locurile natale, portul românesc 

și pe români, să prețuiască și să respecte obiceiurile si tradițiile zonei în care s-au născut, practic să le sădim 

în suflet aceste elemente definitorii ale identității neamului românesc, fără de care nu am mai putea ști cine 

suntem de fapt noi, românii pe acest pamânt. 

Evenimentele într-un an școlar  încep cu sărbătoarea Sfântului Nicolae, urmată de cea a Crăciunului, 

a Anului Nou, a Bobotezei, a Sfintelor Paști și a altor obiceiuri locale, ce se fac cunoscute copiilor prin 

intermediul familiei, a reprezentanților bisericii sau ai altor invitați ce participă ca parteneri în grădiniță, 
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La români, sărbătorile de iarnă, în special Crăciunul, sunt sărbători de suflet. 

Amintirea copilăriei ne revine puternic în suflet și în minte: zăpezi bogate, oameni de omăt, pârtii 

pentru săniuțe, colinde și clinchete de clopoței, miros proaspăt de brad și de cozonaci, nerăbdarea așteptării 

darurilor. 

Toate acestea creează în sânul unei familii o atmosferă de liniște, împlinire, iubire, credință. 

La această vârstă tradițiile sunt greu de înțeles, de aceea, noi, educatoarele încercăm să transmitem 

din generație în generație, portul, graiul, obiceiurile și datinile, așa cum le-am moștenit de la străbuni folosind 

diferite ocazii: vizitarea unor muzee etnografice, vizionarea unor spectacole de folclor, lecturarea unor opere 

din literatura populară, prezentarea de obiecte de artă populară și nu în ultimul rând interpretarea unor roluri. 

O ocazie eficientă de valorificare a tradițiilor  populare și a obiceiurilor românești o constituie 

serbările. 

Ele sunt un izvor de bucurii și satisfacții ce creează copiilor o stare de bună dispoziție, favorabilă atât 

dezvoltării psiho-fizice cât și estetice. Serbarea ”Bradului de Crăciun” cuprinde întotdeauna colinde, scenete 

legate de nașterea lui Iisus, dansuri populare, dansul caprei sau al căluților, plugușorul sau sorcova. 

Copiii interpretează diferite roluri: solist vocal, dansator, povestitor, creator de obiecte artizanale, 

formându-și sau perfecționându-și o serie de abilități artistice. 

Valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu preșcolarii reușim 

să înfrumusețăm viața copiilor, îi ajutăm să cunoască tradițiile românești și rolul important pe care-l au în 

viața oamenilor din cele mai vechi timpuri sau modul în care aceste tradiții au dăinuit peste timp. 

Formele de prezentare a evenimentelor pot fi diverse: șezători în care copiii cunosc îndeletnicirile 

bunicilor și în care sunt inserate zicători, strigături, doine sau dansuri populare, obiceiuri populare, precum 

Drăgaica sau Paparuda, scenete cu teme religioase-Nașterea, Învierea ș.a. 

La acestea, un rol important îl au chiar  bunicii sau părinții care, pe lângă aportul adus la amenajarea 

spațiului cu obiecte populare vechi, pot participa direct, având propriul rol: interpret, instrumentist, olar, 

țesător. 

Prin conținutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înțeleagă mesajul și conținutul acestor obiceiuri 

populare, adaptându-le particularităților de vârstă și aptitudinilor artistice individuale. 

Cu acest prilej introducem copiii într-o lume frumoasă a cântecului, a dansului, a poeziei, a poveștilor, 

a glumelor, a proverbelor, a zicătorilor, a tuturor evenimentelor tradiționale. 
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Costumele populare – ia și fota, brâiele, opincile, cămașa și ițarii sunt pregătite pentru spectacolul 

mult așteptat. 

De asemenea, atmosfera de sărbătoare din sala de festivități prin ornarea și decorarea cu elemente 

specifice sărbătorii constituie un alt prilej de bucurie pentru copii, ei descoperind tradițiile și obiceiurile 

practicate în timpuri străvechi, simt și prețuiesc frumusețea acestora. 

Dansurile populare sunt un mijloc puternic de a trezi în sufletul copiilor dragostea pentru plaiul natal, 

îi familiarizează pe aceștia cu melodiile populare românești de joc specifice zonei natale. 

Copiii îndrăgesc dansul popular pentru ritm, dar și pentru simțire și îl învață cu plăcere, imitându-i 

pe cei mari. 

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă copiii învață colinde, adevărate comori de simțire, de gingășie 

sufletească, și nu în ultimul rând, de frumusețe literară. 

Cântecele populare întâlnite la toate serbările antrenează, tonifică și energizează gândirea, memoria, 

atenția, imaginația, creativitatea, spiritul de disciplină, prietenia. 

Dacă jocul și cântecul nu este trăit, nu poate pune în rezonanță corzile sufletești ale ființei umane. 

Când priviți o serbare cu obiceiuri străvechi ale românilor, cu cântece si dansuri populare, gândiți-vă 

că priviți un moment oglinda și sufletul acestui popor, ce a considerat păstrarea tradiției o datorie și o onoare. 

Moștenirea pe care am primit-o trebuie dusă mai departe de preșcolarii pe care-i educăm pentru că un 

popor trăiește prin ceea ce lasă fiilor săi. 

Este bine să cunoaștem și să transmitem copiilor măcar un strop din ceea ce a creat omul simplu de 

la țară cu iscusința minții și cu căldura sufletului său. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN 

FRENȚESCU SIMONA ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL SADOVEANU” HUȘI - VASLUI 

 

Crăciunul este prima sărbătoare din ciclul sărbătorilor de Anul Nou. În Romînia Crăciunul se 

sărbătoreşte după stilul nou la 25 decembrie, iar după cel vechi, la 7 ianuarie. În zona rurală nu există 

familie care să nu se pregătească pentru Crăciun. 

De sărbătorile Crăciunului, cel mai frumos obicei este colindul. Colindele sunt cântecele cu care 

copiii, tinerii sau chiar și oamenii maturi întâmpină venirea lui Hristos pe pământ.  

Proveniența cuvântului colind se găseste în latinul calendae. Numele a fost dat de romani 

sărbătorilor păgâne de Anul Nou. În acea perioadă copiii românilor umblau din casă în 

casă și cântau „imne”. De-a lungul timpului datina latină a fost preluată și adaptată la religia creștină. 

Din cadrul ritualului colindelor fac parte cântecele de stea, vifleemul, pluguşorul, sorcova. Se joacă 

vasilica, jocuri cu măşti (ţurca, cerbul, brezaia), teatrul popular, dansuri (căluţii, căluşarii). 

Între Craciun si Boboteaza (Botezul Domnului; 6 ianuarie) colindătorii umblau cu steaua. 

Simbolismul acestui colind amintește de steaua care a vestit naşterea lui Isus. Aceasta i-a călăuzit pe cei 

trei magi în a găsi ieslea în care s-a întâmplat minunea. În zilele noastre se merge cu steaua doar în prima și 

a doua zi de Crăciun. Cei care umblă cu steaua cântă colinde, care amintesc de viața Domnului sau „ Steaua 

sus răsare” și „Trei crai de la răsărit”. 

Cântecele de stea românesti provin din diverse surse. Din lumea bizantină ortodoxă, din lumea 

bisericii catolice ori creațiile culturale ale neamului nostru. Steaua purtată cu ocazia colindelor se face din 

lemn uşor şi are mai multe colţuri. Se împodobeşte cu hîrtie colorată și are fixată la mijloc o iconiţă cu 

Maica Domnului şi Isus Hristos. 

Când merg cu steaua, copiii sunt uneori însoțiți de mascați care poartă și numele de țahondre sau 

turci (în Ardeal). Aceștia sunt de obicei adulți sau adolescenți care pot avea grijă de micii colindători. 

Grupul stelarilor trece pe la porțile caselor și întreabă: „Primiți cu steaua?..Primiți cu steaua?„. Se 

continuă cu „Cine primește/ Steaua frumoasă/ Si luminoasă/ Cu colțuri multe/ Și mărunte/ De la nașterea/ 

Lui Hristos/ Dăruite.” 

Grupul colindătorilor este primit în casă sau în curte și atunci copiii încep a cânta colindele. 
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La sfârsitul colindului ceata de colindători va primi răsplata. În vremurile vechi ei primeau covrigi, nuci, 

mere, cozonac. Acum însă ei sunt răsplătiți cu bani. 

Când colindătorii pleacă din casa în care au colindat în care au fost primiți colindătorii spun: „Noi 

ieșim, Dumnezeu intră”. 

În periplul lor prin sat grupul turcilor care însoțesc colindătorii opresc oamenii pe stradă (sau 

mașinile) pentru a le cere bani. Oamenii opriți le dau bani pentru a aduce noroc și pentru a alunga duhurile 

rele. 

Când oamenii nu primesc colindători, închid uşile sau nu oferă daruri, efectele magice sunt opuse, 

ei încâlcând regulile acestui obicei. 

Când doi oameni se întâlnesc în perioada Crăciunului unul spune: „Dumnezeu s-a născut” iar 

celălalt răspunde „Adevărat s-a născut”. 

Repertoriul obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti cuprinde şi o seamă de datini, practici, superstiţii, 

sfaturi cu originea în credinţe şi mituri străvechi sau creştine. 

• În dimineața de Crăciun este bine să ne spălăm pe față cu apă curgătoare, în care punem o 

monedă de argint. Vom fi astfel curați ca argintul, feriți de bube și beteșuguri, care vor merge 

pe vale-n jos. 

• În multe sate românești bătrânii fac cu usturoi pragurile casei, a grajdurilor și a șurilor. Apoi 

merg la animale și membrii casei și îi ung pe frunte în forma crucii. Ei cred astfel că vor fi feriți 

de strigoi și duhuri rele tot anul viitor. 

• În noaptea de Crăciun mulți oameni lasă o lumânare aprinsă, de multe ori la icoana lui Iisus 

Hristos. Astfel, norocul va vedea casa în întuneric și va putea intra înăuntru. 

• Femeia care face colacii pentru Crăciun, se duce în grădină cu mâinile pline de aluat și zice către 

fiecare pom așa: „măr, păr, etc. astfel de rodnic, să fii cum stă aluatul pe mâinele mele”. 

• Tot în seara de Crăciun fetele care doresc să-și cunoască viitorul ursit pun sub perna pe care vor 

dormi săpunul și pieptănul urmând astfel să-l viseze pe alesul lor. 

• În seara de ajun, fata care vrea să știe dacă se va mărita anul viitor trebuie să meargă afară. Ia un 

braț de lemne tăiate mărunt și le va pune sub masă. După ce termină toată lumea de mâncat fata 

trebuie să le numere. Dacă numărul va fi cu soț ea se va mărita anul viitor. 

• În ajunul Crăciunului și zilele următoare omul trebuie să se ferească să se certe fiindcă tot anul 

va fi în ceartă și ocară. 

• În ziua de Crăciun nu se face curăţenie şi nu se aruncă gunoiul, altfel alungi norocul. 
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• Masa din Ajunul Crăciunului, în Moldova, nu se consumă până nu este sfințită de preotului 

satului. Nimeni nu are voie să descopere masa până nu intră preotul pe ușă. Preotul sființește 

masa, gustă primul din bucate și apoi cei ai casei. 

Obiceiul împodobirii pomului de Crăciun s-a suprapus peste un vechi obicei al incinerării Butucului 

(zeul mort) în noaptea de Crăciun. Acest obicei simboliza moartea şi renaşterea divinităţii şi a anului la 

solstiţiul de iarnă. Obiceiul a fost atestat la români, aromâni, letoni şi sîrbo-croaţi. 

Un  obicei foarte cunoscut în România este „tăierea porcului”. În unele zone ale ţării, porcul se taie 

de Ignat, adică în 20 decembrie. Se zice că porcul care n-a fost tăiat în această zi nu se mai îngraşă, căci şi-

a văzut cuţitul. Orice familie cu oameni gospodari trebuie să taie porc la Crăciun. 

Tradiții și obiceiuri cu ocazia Crăciunului în România sunt foarte multe, ele diferind însă în funcție 

de zona folclorică. 
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Sărbătorile de Iarnă în Moldova 

 

Prof. Ciobaniuc Maria Magdalena 

Colegiul Tehnic „Latcu Voda ” 

 

Oriunde în lume Sărbătorile de Iarnă sunt celebrate cu bucurie și sunt așteptate cu nerăbdare, dar 

parcă românii știu să petreacă cel mai bine și transformă Crăciunul într-o amintire de neuitat. Parcă 

nicăieri în lume nu este mai frumos de sărbători decât în Moldova. Dacă mergi de la Bacău la Botoșani și 

ajungi spre Iași sau Vaslui ai șansa de a lua parte la tot felul de tradiții populare care de mai de care 

mai frumoase. 

Ziua de 5 decembrie a fiecărui an dă startul evenimentelor și tradițiilor organizate cu scopul 

întâmpinării Crăciuniului. Ca în fiecare zonă din România, fiecare copil își lustruiește ghetuțele cum poate 

mai bine și le așează la gura sobei cu speranța că Moș Nicolae îi va aduce cadoul mult visat. De la această 

dată și până pe 25 decembrie, când se sărbătorește Nașterea Domnului, gospodinele nu mai contenesc cu 

pregătirea bucatelor tradiționale de Crăciun. Fiecare gospodărie se transformă într-un furnicar, toți membrii 

familiei își concentrează energia pentru ca pregătirile de Crăciun să iasă perfect. 

Cu aproximativ o săptămână înainte de Crăciun în fiecare regiune din România au loc tot felul de 

evenimente, o manieră tradițională de a întâmpina venirea Crăciunului. În centrele din marele orașe ale 

Moldovei vin grupuri de colindători ce provin din satele din apropiere. Aceștia prezintă cu mândrie cele 

mai interesante obiceiuri de iarnă din zona din care provin, tradiții păstrate și transmise din moși 

strămoși. Cete de colindători, mascați, grupuri de dansatori, toți încearcă să se evidențieze cât mai mult, 

conștienți fiind de faptul că aceste evenimente vor crește popularitatea zonei din care provin. 

În Moldova, una dintre cele mai vechi tradiţii de Crăciun este păstrarea luminii. Sărbătoarea 

Naşterii Domnului este strâns legată de solstiţiul de iarnă, cea mai scurtă zi din an. Deşi acest obicei mai 

este păstrat de foarte puţini locuitori ai zonei, în unele sate, oamenii încă mai trudesc pentru păstrarea 

luminii. În seara de Ajun, moldovenii aprind un rug din buşteni pentru a ţine cât mai mult lumina. 

Seara de 24 decembrie este magică. Grupuri mai mici sau mai mari de colindători pornesc pe ulițele 

încărcate de zăpadă ale satelor și vizitează toate casele vestind Nașterea Domnului. Gospodinele îi 

întâmpină cu pâine și sare, acest fapt semnifică bucuria gazdelor colindate. După ce poposesc câteva 
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minute, colindătorii îmbrăcați în costume tradiționale se îndreaptă spre alte case ce așteaptă să primească 

vestea Nașterii Domnului. 

Un alt obicei al zonei din preajma Crăciunului este lăsat în seama gospodinelor. În Ajun femeile 

coc bucăţi de aluat, modelate în formă de opt incomplet. Preparatul poarte numele de colăcei, iar bucăţile 

de pâine sunt agăţate pe perete, lângă icoane, unde rămân până la echinocţiul de primăvară, în 23 martie. 

Colăcelul copt în Ajunul Crăciunului este luat apoi de bărbatul casei când iese la arat. După ce prima 

brazdă este trasată, bărbatul rupe Crăciunelul în trei bucăţi, dintre care una o pune sub brazdă. O altă bucată 

o dă animalelor din gospodărie, iar pe cea de-a treia o mănâncă el.  

Tradiția spune că în Ajunul Crăciunului nu se dă gunoiul afară din casă și nu se imprumută lucruri. 

Fetele nemăritate își pot vedea ursiții în vis, dacă pun noaptea la fereastră bucăți mici din toate preparatele 

pregătite pentru sărbătoarea Crăciunului. 

În prima zi de Crăciun, locuitorii Moldovei obișnuiesc să participe la slujbele de la biserică, după 

care are loc masa în familie. În toate cele 3 zile de Crăciun, cetele de colindători umplu casele 

moldovenilor cu glasurile lor. În seara de 31 decembrie urătorii vizitează toate casele și intonează cu 

putere plugușorul tradițional. Acest obicei este de fapt maniera de a ura un bun venit Anului Nou și de a 

le dori gazdelor toate cele bune. Toată noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie străzile orașelor și ulițele 

satelor din Moldova se umplu de mascați îmbrăcați în costume realizate cu minuțiozitate înainte de marea 

sărbătoare. 

Obiceiurile de Iarnă din Moldova se încheie odată cu primele zile ale Anului Nou, când cetele de 

copii pornesc din nou pe străzile orașelor “cu semănatul” așa cum spun moldovenii. Semănătorii rostesc 

versuri tradiționale și același timp aruncă cu boabe de orez, ca simbol al prosperătiții și bogăției. 

Așadar, Moldova este poate cea mai frumoasă regiune a țării când vine vorba de obiceiurile de 

iarnă. Aceste tradiții sunt transmise de la generație la generație și crează o atmosferă deosebită și un 

Crăciun de poveste. 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ 

“ SFINTELE SĂRBĂTORI PE MELEAGURI ROMÂNEȘTI” 
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 La români sărbătorile de iarnă în special Crăciunul sunt sărbătorile de suflet. Amintirea copilăriei 

ce ne revine puternic în suflet şi în minte, zăpezile bogate şi prevestitoare de rod îmbelşugat,colindele şi 

clinchetele de clopoţei,mirosul proaspăt de brad dar şi de cozonaci,nerabdarea aşteptării darurilor sub 

pomul de iarnă toate crează în sânul familiei o atmosferă de linişte si iubire. Decembrie este luna 

cadourilor şi a sărbătorilor de iarnă (Sfântul Nicolae, Crăciunul, Anul Nou) şi poate unul dintre cele mai 

aşteptate momente ale anului mai ales pentru cei mici care ard de nerăbdare să vadă ce primesc de la 

Mos Nicolae în ghetuţele pregătite de cu seară. 

 De la Sfântul Nicolae până la  Sfântul Ion românii se simt în sărbători.Cel mai important este 

Crăciunul considerat ca sărbătoarea  naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.Oamenii au adaptat-o creând 

tradiţii si obiceiuri conform culturi lor specifice . Acest obicei din seara Sfântului Nicolae a luat naştere 

la oraş şi s-a răspandit şi în mediul rural. Fiecare traieşte din plin sărbătorile, însă nu toată lumea cunoaşte 

adevaratele istorii şi semnificaţii ale datinilor de iarnă . Pentru a aprecia mai mult tradiţiile, vă oferim o 

mică istorie a Moşului Nicolae. 

 Pe 6 decembrie, este ziua Sfantului Nicolae iar, dupa traditia populară, aceasta este prima zi de 

iarnă. Credincios, Sfantul Nicolae este faptuitor de minuni si martir pentru credinţa in Iisus. La romani, 

Sfantul Nicolae este închipuit ca un moş cu barba albă care poate aduce ninsoarea scuturandu-şi bărbia. 

Datorită tradiţiei occidentale, Moş Nicolae este şi cel care face cadouri celor mici. În seara din Ajun (5 

decembrie), parinţii pun în încălţămintea copiilor, pe care aceştia şi-o pregătesc cu mare grijă, multe 

dulciuri şi, uneori, jucării. În unele locuri există şi obiceiul de a pune alături de cadouri şi o nuieluşă care 

ar trebui să ii cumintească, măcar în principiu, pe copii care nu s-au purtat bine în timpul anului.”Copii 

cuminţi primesc dulciuri şi jucării iar cei obraznici nuieluşe “aşa auzeam în copilărie de la parinţii nostrii 

.Acum la vremea maturitatii ne amintim cu bucurie de acele seri nimunate când ne pregăteam cizmuliţele 

şi asteptam cu nerăbdare să vină Moş Nicolae să ne lase în dulciuri şi jucării. Sfantul Nicolae mosteneşte 

la moartea ambilor părinti, toată averea familiei pe care se hotaraşte să o folosească în scopuri umanitare, 

ajutându-i pe cei săraci. El este cunoscut ca protector al copiilor mici, al călătorilor, al comercianţilor, al 

celor acuzaţi pe nedrept, al fetelor nemăritate şi mireselor. Legenda istoriei lui Moş Nicolae vorbeste 
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despre un nobil sărac care avea 3 fete pe care nu le putea marita din cauza situaţiei financiare precare. 

Se spune că Nicolae de Mira, inainte de a deveni Sfant, a decis să-l ajute pe acest nobil lasând câte un 

saculeţ cu aur la uşa casei acestuia de fiecare dată când una dintre cele trei fete a ajuns la vârsta 

măritişului. Vrând să ştie cine ii face aceste cadouri, nobilul a urmarit la cea de-a treia fată uşa casei. 

Povestea spune că Nicolae s-a urcat pe acoperiş şi a dat drumul săculeţului prin hornul casei 

în nişte sosete puse la uscat. Astfel s-a nascut ideea ciorapilor atarnaţi la gura sobelor şi a şemineelor în 

care se primeau cadourile.  

 Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei, este sărbătoarea când toţi se reunesc părinţi 

,copiii nepoţi îşi fac daruri,se bucură de momentele şi atmosfera din jurul mesei,cu credintă ca prin 

cinstirea cum se cuvine a sărbătorii vom avea un am mai bun si mai bogat.La sate sunt pastrate mai bine 

tradiţiile si obiceiurile specifice acestei sărbători.Repertoriul tradiţional al obiceiurilor şi tradiţiilor 

româneşti cuprinde pe lângă colindele propriu-zise - cântece de stea, vicleimul, pluguşorul, sorcova, 

vasilica, jocuri cu măşti (ţurca, cerbul, brezaia), teatrul popular, dansuri (căluţii, căluşerii) - şi o seamă 

de datini, practici, superstiţii, ziceri, sfaturi cu originea în credinţe şi mituri străvechi sau creştine. Dintre 

acestea, care exprimă înţelepciunea populară, realul sau fantasticul, esenţe ale bogăţiei noastre spirituale, 

redăm câteva specifice diferitelor zone ale ţării.Pe 20 decembrie in calendarul ortodox se sarbatoreste 

ziua Sfantului Ignat. In aceasta zi datina randuieste sa fie taiat porcul de Craciun. Pentru ca taranii cred 

ca un porc neinjunghiat in aceasta zi nu se mai ingrasa pentru ca isi viseaza cutitul. Nerespectarea acestui 

obicei poate provoca, dupa unii, incidente neplacute. In mod evident, si acest obicei pastreaza elemente 

de ritual pagan (in Egiptul Antic si in Grecia Antica porcul era sacrificat in cinstea unor zeitati. În 

Bucovina, în Ajunul Crăciunului se pun pe masă un colac şi un pahar de apă, deoarece se crede că 

sufletele celor răposaţi vin în această noapte pe la casele lor, gustă din colac şi-şi udă gura cu apă. 

 În Ajunul Crăciunului, cei ce cresc albine, nu dau nimic din casă, ca albinelor să le meargă bine, 

şi să nu părăsească stupul pe vremea roitului. 

           În Ajunul Crăciunului nu e bine sa te baţi, nici măcar în glumă, cu cineva, căci faci buboaie peste 

an. 

  Cu o săptămână înainte de Crăciun, în zona Codru din Maramureş încep pregătirile pentru 

colindat, culminând în cele două zile anterioare sărbătorii, când se pregătesc mâncărurile şi se 

împodobesc interioarele locuinţelor: masa cu faţa brodată, feţe de perne ornamentate, pe pereţi se pun 

şterguri şi blide ornamentate, crengi de brad, baniţa, busuioc, brebenoc. Aluatul frământat în noaptea de 

Crăciun e bun de deochi pentru vite. 

Se crede că la miezul nopţii, înspre Crăciun, apa se preface în vin, iar dobitoacele vorbesc. 
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La cele trei sărbători mari - Crăciun, Paşte şi Rusalii - să te speli cu apa în care au fost puşi bani de argint 

şi vei fi bănos. 

            Nu e bine ca în Ajunul Crăciunului să fie pus pe masă mai intâi rachiul, pentru că nu el are 

întâietate în această seară, ci bucatele. 

Dacă visezi grâu verde în postul Crăciunului e semn bun că anul care vine are să fie mănos în toate. 

 În Ajunul Crăciunului se leagă pomii cu paie, pentru că aceşti pomi să lege rod bogat. Pomul 

Crăciunului imbracă în sate din zona Codru aspecte diferite, deosebindu-se de bradul cu elemente 

ornamentale cumpărate din oraş. 

Cel mai răspândit era pomul cu cercuri din nuiele de salcie sau din sârmă, îmbrăcate în hârtie colorată, 

peste ele sunt trecute sfori din aţă de fuior pe care sunt înşirate boabe de fasole albă. 

 În alte sate se făcea pom împodobit cu paie de grâu tăiate scurt şi înşirate pe sfoară, delimitate de 

floricele de porumb. Fasolea albă simboliza "curăţirea sufletului". Unii locuitori preferau pomul de vâsc, 

pe care se aplicau panglici de hârtie colorată. 

 

 În seara de 23 spre 24 decembrie, până după miezul nopţii şi în unele locuri până la ziuă, cete de 

copii merg din casă în casă cu colinda: Moş-Ajunul, Bună-dimineaţa, Colindişul sau Bună-dimineaţa la 

Moş-Ajun. În unele părţi din Ardeal, copiii care merg cu colindatul se numesc piţărăi sau pizerei. După 

credinţa populară, ei sunt purtători de noroc şi fericire. 

  Prin unele părţi, băieţii, dar mai cu seamă cântăreţii bisericeşti umbla cu icoana în ziua de Ajunul 

Crăciunului - o icoană pe care este zugrăvită naşterea lui Iisus Hristos în mijlocul staulului. Oamenii, 

când se dau la băut rachiu sau vin în sărbătorile Crăciunului, nu zic că beau, ci că se cinstesc. 

            În unele părţi, când este aproape de a se revărsa zorile, colindători cu lăutari sau fără lăutari 

pleacă pe la casele gospodarilor înstăriţi şi le cânta la fereastră un cântec sau mai multe, aceste cântece 

numindu-se "zori", spunându-se că atunci "cânta zorile". 

Prin Transilvania, se înţelege sub numele de "zorit" datina de a se cânta colinde de către feciori şi oameni 

însuraţi la "zoritul" în ziua de Crăciun. 

           Începând cu întâia zi de Crăciun şi în următoarele zile ale acestei sărbători, copiii umblă cu Steaua, 

cântând colinde de stea prin care vestesc naşterea lui Iisus Hristos. 

        "Vicliemul" sau "Irozii" este datina prin care tinerii reprezintă la Crăciun naşterea lui lisus Hristos, 

şiretenia lui Irod, care a poruncit uciderea pruncilor, de a afla Pruncul şi adesea înfruntarea necredinţei, 

personificate printr-un copil sau printr-un cioban. Capra, Turca, Brezaia fac parte dintre datinile de 

Crăciun şi Anul Nou. Dimitrie Cantemir spune în "Descrierea Moldovei" că "Ţurca este o joacă iscodită 

încă din vremurile bătrâne, din pricina ciudei şi scârbei ce o aveau moldovenii împotriva turcilor". Cu 
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ţurca, capra sau brezaia umblă tinerii începând de la Ignat şi sfârşind cu zilele Crăciunului şi prin unele 

părţi în ziua de Sf. Vasile până seara. Numele de Ţurca, Capra sau Brezaia îl poartă unul dintre tinerii 

mascaţi. 

Despre cei Trei Crai de la Răsărit sau Magii călători se spune că au venit să se închine lui lisus, după 

unii din Arabia, iar dupa alţii din Persia. Tradiţia ne arată că ei se numesc: Melchior, Gaspard si 

Balthazar. 

 Datina împodobirii bradului de Crăciun pare a fi de obârşie germană, aşa cum este şi cântecul "O, 

brad frumos!". În Germania, această sărbătoare este cunoscută sub numele de Cristbaum. 

 Împodobirea Pomului de Crăciun a pătruns din Alsacia în Franţa la sfârşitul secolului al XIX-lea, 

precum şi în Ţările de Jos, Spania, Italia, Elveţia. Tot pe la sfârşitul secolului al XIX-lea, această datină 

se întâlneşte în casele nemţilor din oraşele româneşti şi apoi se răspândeşte pe cuprinsul ţării, odată cu 

cântecul bradului "O, Tannenbaum!" (O, brad faimos!) 

 Despre Moş Ajun se spune că a fost baciul aflat în slujba lui Moş Crăciun, stăpânul staulului unde 

Maica Domnului l-a născut pe lisus Hristos. 

 Colinda a dobândit o destinaţie precisă ca formă de magie benefică, ea marcând rodnicia 

câmpurilor, sporul animalelor domestice, creşterea copiilor, împlinirea prin căsătorie a tinerilor, pacea 

si tihna bătrânilor, influenţarea, în sens pozitiv, a vieţii oamenilor şi a naturii. 

 Vinul era în unele regiuni ale ţării şi simbol al comuniunii, al unirii a doi tineri. În momentul 

solemn al căsătoriei li se toarnă vin peste mâinile lor împreunate, simbolizând puterea vieţii, trăinicia şi 

fericirea noii familii. "Paharul de aur" este paharul ritual cu care se bea la zile mari, cum este sărbătoarea 

Crăciunului, din care s-a băut cândva în momente solemne, la botez , la cununie, şi care reprezenta un 

bun al familiei, transmiţându-se din generaţie în generaţie. La origine are un înţeles magic, proprietăţi 

curative, unele dintre astfel de pahare poartă inscripţii cu caracter misterios. 

La miezul nopţii, de Anul Nou, fetele iau de pe masă colacul ornamentat care se ţine pe masă de sărbători, 

îl ţin pe vârful capului, se aşează pe tăietor şi aşteaptă să audă un sunet dintr-o direcţie oarecare şi din ce 

parte vine sunetul, în acea parte işi va găsi ursitul. 

 În Ţara Oaşului, în vatra focului de la stână se introduc patru potcoave pe care, după ce se înroşesc, 

se mulg oile peste ele, crezându-se că oile "stricate", care nu dau lapte, se vindecă datorită funcţiei magice 

a fierului. 

 În tinda casei se pune un vas de grâu ca să treacă colindătorii peste el, apoi grâul se da la păsări şi 

la animale, "să fie cu spor ca şi colindătorii". 



 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

464 
 
 

 În Ajunul Crăciunului, în unele părţi se umblă de către dascăli tineri bisericeşti cu icoana pe care 

este zugrăvită naşterea lui Iisus Hristos. Intrând în casă, icoana este ţinută la piept de către dascăli cântând 

troparul Naşterii Mântuitorului. 

 În Ajunul Anului Nou, feciorii care merg la colindat schimbă porţile unor săteni care s-au certat 

în cursul anului, determinându-i astfel să vorbească şi să se împace. 

           În ziua de Crăciun nu se scoate gunoiul afară decat a doua zi, deoarece dacă-l arunci "iţi arunci 

norocul!" 

           În părţile Muscelului se crede că primele patru zile, începând cu 24 decembrie, corespund în 

ordine celor patru anotimpuri: prima zi e de primavară, a doua de vară, a treia de toamnă şi a patra de 

iarnă, şi cum va fi vremea în aceste zile aşa vor fi şi anotimpurile. În seara de Crăciun, în satele 

maramureşene, se ung cu usturoi vitele pe la coarne şi şolduri, şi uşile de la grajduri pentru a  alunga 

spiritele rele să nu ia laptele vacilor. Cu usturoi se ung şi oamenii pe frunte, pe spate, la coate şi la 

genunchi, precum şi uşile şi ferestrele casei pentru a îndeparta demonii nopţii. 

 În dimineaţa de Crăciun e bine să ne spălăm cu apa curată, luată dintr-un izvor sau fântână în care 

punem o monedă de argint, pentru ca tot anul să fim curaţi ca argintul şi feriţi de boli. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ  
 

Prof. înv. primar Toma Mimi Lenuța, Școala Gimnazială “Emil Brăescu”, Măgura, jud. Bacău 
 

,,Fără obiceiurile și tradițiile noastre, fără portul și limba noastră, nu am putea să ne numim 

români.” 

Obiceiurile de iarnă sunt o componentă perenă a culturii noastre tradiționale. Ele sunt în viziunea 

celor care le privesc, manifestări  folclorice, mari spectacole. Însă, dincolo de acestea, ele însumează 

înţelesuri profunde asupra relaţiilor omului cu mediul înconjurător, cu natura, cu semenii săi. 

Vechile datini românești ne ajută în fiecare an să simțim și să trăim atmosfera plină de căldură și 

veselie a sărbătorilor de iarnă.  

Repertoriul tradițional al obiceiurilor și tradițiilor românești cuprinde pe lângă colindele propriu-

zise - cântece de stea, plugușorul, sorcova, jocuri cu măști (capra, ursul), teatrul popular, dansuri (căluții) 

- și o seamă de datini, practici, superstiții, ziceri, sfaturi cu originea în credințe și mituri străvechi sau 

creștine.  

De la Crăciun și până după Anul Nou, sărbătorile și obiceiurile se țin lanț. Colindatul deschide de 

obicei ciclul celor 12 zile ale Sărbătorilor de Anul Nou. Colindele creează o atmosferă plină de optimism 

în care se formulează dorințe ale oamenilor, uneori acestea atingând limitele fabulosului. Darul oferit de 

gazde colindătorilor (în forma tradițională a obiceiului) este colacul, el însuși semn de belșug și roade 

bogate. 

Colindele care sunt cântate de Anul Nou se adresează gospodăriei, familiei întregi. Au un conţinut 

laic, datează din cele mai vechi timpuri şi au o poezie cu totul originală şi deosebit de frumoasă. Nucleul 

central al acestor colinde îl ocupă omul şi muncile sale, astfel încât putem afirma faptul că autorii anonimi 

ai acestor colinde dezvoltă o temă alegorică. 

Începutul colindatului a fost lăsat în seama copiilor mici, de obicei de vârstă preşcolară. Inocenţa 

vârstei oferă condiţia prealabilă de puritate sacrală, garanţie sigură a eficienţei urărilor. Textul colindei e 

miniatural, redus la câteva versuri uşor memorabile, vestesc naşterea Domnului şi urează belşug casei 

colindate.  

Începând cu zorii zilei de 24 Decembrie, glasul micilor colindători răsună peste tot. Ei  merg din 

casă în casă şi strigă la ferestrele luminate: "Bună dimineaţa la Moş Ajun!/, Ne daţi, ne dați, ori nu ne 

daţi?", şi dacă cei din casă le deschid uşa, colindătorii încep să cânte mai departe:"Am venit şi noi odată/ 

La un an cu sănătate,/ Domnul sfânt să ne ajute/ La covrigi și la nuci multe/ Şi la anul vom veni/ Sănătoşi 

să vă găsim./ Ne daţi, ne daţi, ori nu ne daţi?". 

http://www.interferente.ro/Colinde-de-stea.html
http://www.interferente.ro/Uraturi-Plugusorul.html
http://www.interferente.ro/Sorcova.html
http://www.interferente.ro/Colindatul-cu-masti.html
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La finalul colindelor, colindătorii cer gazdei în versuri pline de haz, darurile cuvenite: mere, nuci, 

covrigi, colaci etc. Urarea este întotdeauna directă şi rămâne neschimbată indiferent de casa colindată. 

Colindătorii de Crăciun sunt la fel ca și îngerii - mesagerii lui Dumnezeu, iar colindele pe care le 

cântă, trebuie să fie la fel ca și colindele îngerești purtătoare de adevăr, de dragoste și de credință sfântă. 

Colindatul cu măști este o formă de colind regăsită și în zona noastră.  

Cortegiul cu mască animalieră reprezintă forma arhaică a omului primitiv în întâmpinarea Anului 

Nou. Animalul reprezentat prin mască este o fiinţă cu însuşiri sacre şi mai ales cu o eficienţă deosebită în 

promovarea vegetaţiei, a sănătăţii şi a bunei stări. 

Masca, substitutul divinităţii care se desfată în anturajul său divin (ceata feciorilor) moare violent, 

lovită cu ciomagul, împuşcată sau înecată, la încheierea colindului pentru a renaşte imediat, împreună cu 

timpul, la Noul An. Numele măştii este preluat, de obicei şi de ceata de colindători: Capra, Ursul. Ei 

săvârşesc gesturi prin care „răul” este evacuat simbolic din viaţa comunităţii rurale, instaurându-se o nouă 

ordine, un nou timp sacru în cel profan. Colindele devin astfel instrumente prin care însăşi sărbătoarea se 

înfăptuieşte.  

 Ursul întruchipează jocul animalului menit să aducă noroc şi sănătate în acea casă. Cel ce îmbracă 

masca se sprijină pe un ciomag și imită paşii săltaţi ai animalului viu. Ursul e însoţit de un "ursar" care îl 

poartă şi îl îndeamnă la joc, precum şi de instrumentistul necesar, de obicei un fluieraş. Cortegiul e mărit 

de "puiul de urs" reprezentat printr-un copil, menit să sporească atracţia scenică prin numerosele dări peste 

cap şi alte pozne înveselitoare, apoi printr-o "ursăriţă" care angajează dialoguri hazlii cu partenerul 

masculin şi alte personaje de aceeaşi tonalitate comică: căldărar, arnăut, vânător , doctor etc.  

Actorul, individul care imită jocul ursarului, are libertatea de a face tot ceea ce îi trece prin cap 

pentru a stârni veselia spectatorilor, a localnicilor prezenţi la reprezentare. Jocul ursului imită pe cel al 

urşilor purtaţi de ursari, adăugându-se gemetele înfundate care tind să reproducă mormăiturile animalului. 

Strigăturile ursarului sunt simple îndemnuri la joc, de tipul: „Joacă bine, măi Martine/ Că-ţi dau pâine cu 

măsline,/ Şi-o bucată de slănină/ Să-ţi ţină o săptămână/ Joacă tot mereu aşa/ Că mâine te-oi însura/ Și 

cu banii căpătați/ Ne-om face oameni bogați/ Na, na, na, ursule, na/ Na la tata zahara! / Ursul meu e 

mititel,/ Dar vrea carne de viţel… ” 

Obiceiul de Anul Nou, denumit ,,Capra”, joc popular românesc  constă în executarea unor figuri 

comice de către un personaj mascat cu cap de capră, ce bate ritmic din fălci în ritmul muzicii.   

Capra ocupă un loc central în tradiţia sărbătorilor de iarnă. Tehnica cu ajutorul căreia a fost înfăţişat 

jocul caprei rămâne în general acelaşi ca şi în cazul celorlalte jocuri mimice sau animaliere, tehnica 

construirii măştii şi executarea jocului nefiind schimbate. 
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Masca de capră se constituie din cap, care este confecționat din lemn de mesteacăn cioplit în forma 

cea mai apropiată de reprezentarea naturală a animalului. Partea de jos a botului este mobilă, așa că 

trăgându-se sfoara cu care este prinsă ea lovește partea de sus a capului. Se fixează coarnele, de obicei 

cornițe simple făcute din lemn, capul fiind completat apoi cu urechi și ochi de mărgele. Coarnele sunt 

împodobite cu canafi de lână colorată și clopoței. Capul astfel construit se fixează într-un suport de lemn 

care are lungimea în funcție de înălțimea interpretului. Corpul caprei este format dintr-un lăicer, covor sau 

pânză fixat pe partea posterioară a capului caprei, lăsându-se loc liber pentru ca interpretul să poată privi. 

Împodobirea propriu - zisă a caprei nu cunoaște deosebiri, ea făcându-se în funcție de fantezia și 

personalitatea fiecărui interpret, cu fâșii de hârtie creponată de diferite culori. Dansul caprei este unicat, 

deoarece joacă și clămpănește plecându-și grumajii la dreapta și la stânga, face plecăciuni, sare într-o parte 

și în alta în ritmul muzicii și al recitalului. Versurile sunt pline de haz: „Ța-ța-ța pe deal în sus!/ Că de-

acolo te-am adus,/ Cu cercei și cu mărgele/ C-așa-i place caprei mele./ Capra mea-i din Măgura/ Și-a 

venit cu sania./ Capra mea-i de la Bacău,/ Joacă bine cum vreau eu./ Ța-ța-ța Zânuță capră,/ Toată vara 

mi-ai fost stearpă./ Nu știu, lapte n-ai avut,/ Sau n-ai mai păscut de mult./ Ța-ța-ța pe deal în sus,/ Că de-

acolo te-am adus./ Te-am adus cu satelitul,/ Te-am crescut cu biscuitul./Te-am adus cu avionul / Te-am 

crescut cu biberonul./ Hopuri, hopuri, hopurate, La mulți ani cu sănătate!” 

Pluguşorul reprezintă forma cea mai veche şi mai frumoasă a datinei româneşti din seara Anului 

Nou.  

Anul Nou este întâmpinat cu mult fast, cu multă bucurie. Pluguşorul reprezintă de fapt principala 

îndelenicire a poporului român. Caracterul agrar al obiceiului este marcat prin recuzită (plug, buhai, bice, 

tălăngi), gesturi (prima brazdă ca act magic, pocnetul bicelor) etc. În seara Anului Nou, băieţii pornesc din 

casă-n casă, recită colinda aratului, stând aproape de fereastra casei, însoţind-o cu sunetul unui clopoţel sau 

al unei talance. Refrenele caracteristice sunt: „mânaţi măi!”, „mânaţi flăcăi!”, sau „pocniţi din bice măi!”, 

iar ceilalţi membrii ai cetei plesnesc cu bicele, pentru a face zarvă cât mai mare.  

Urarea cuprinde următoarele versuri: „Aho, aho români plugari,/ Cu iţari, opinci, sumani,/ Cu 

căciula pe-o ureche, Pusă după moda veche./ De când zorii s-au lăsat,/ Noi cu plugul am plecat./ Ia mai 

mânaţi , măi,/ Şi sunaţi din zurgălăi,/ Hăi, hăi!/ În seara de Vasile Sfântul,/ Mi-a luat căciula vântul,/ Şi 

mi-a dus-o roată, roată,/ Pân` la dumneavoastră-n poartă/ Şi-am venit după căciulă,/ Să vă trag şi-o 

urătură,/ Câte pietre la fântână,/ Atâtea oale cu smântână,/ Câte paie pe casă,/ Atâţia galbeni pe masă,/ 

Mânaţi măi! / (....) De urat am mai ura / Dar ne temem c-om însera /La fereastra dumneavoastră, /Departe 

de casa noastră./ Sara Sfântului Vasile / Să vă aducă numai bine, / La mulţi ani cu sănătate, / Și mese 

îmbelșugate! / Să trăiţi, să înfloriţi,/ La anul să ne primiţi,/ Tot cu inima voioasă/ Şi cu daruri multe-n 

casă,/ Opriţi plugul măi flăcăi,/ Şi uraţi cu toţii măi,/ Hăiiii, hăiiii!/ Ahooo! Ahoo! / Opriţi flăcăi!” 
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Sorcova 

Ceata e alcătuită de obicei din doi sau trei copii, preşcolari sau până la 12 ani. Recuzita 

indispensabilă cetei este ramura denumită sorcovă împodobită cu lână colorată. Cu trecerea timpului, ea a 

fost înlocuită, cu o sorcovă artificială, alcătuită dintr-un beţigaş împodobit cu flori de hârtie colorată. 

Eficienţa urării era dublată de atingerea cu această nuia încărcată de virtuţi germinative, împrumutând prin 

această magie de contact puterea ei de înverzire, prosperitate şi vigoare deplină. 

 Desfăşurarea colindatului cu sorcova se încadrează într-un scenariu extrem de simplu. Cel mai 

adesea copiii intră în casă şi ating pe rând persoanele existente, fie aruncând grâu sau orez în timp ce recită 

formula de urare: „Sorcova, vesela,/ Să trăiţi, să-mbătrâniţi/ Ca un măr, ca un păr, / Ca un fir de trandafir./ 

Ca merii, ca perii,/ În mijlocul verii;/ Tare ca piatra /Iute ca săgeata,/ Tare ca fierul,/Iute ca oţelul./ Câte 

cuie sunt pe casă,/ Atâţia galbeni pe masă./ La anul şi la mulţi ani!” 

             Aceste obiceiuri și tradiții trebuie să le cultivăm cu toții, de la cei mici și până la cei mai în vârstă, 

pentru a ne păstra identitatea culturală și ce este mai frumos. Avem o zestre bogată și valoroasă și ar fi 

nedemn să o lăsăm să se piardă.    

              Suntem datori să facem din creația noastră populară o carte de vizită cu care să batem la porțile 

cunoașterii și cu care vom fi primiți și apreciați, fără îndoială, oriunde în lume.  
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE CRĂCIUN 

GEABOC CAMELIA- ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA BRADULUI 

 
 

 

               La români sărbătorile de iarnă în special Crăciunul sunt sărbătorile din suflet. Amintirea 

copilăriei ce ne revine puternic în suflet şi în minte ,zăpezile bogate şi prevestitoare de rod îmbelşugat, 

colindele şi clinchetele de clopoţei,mirosul proaspăt de brad dar şi de cozonaci,nerabdarea aşteptării 

darurilor sub pomul de iarnă toate crează în sânul familiei o atmosferă de linişte si iubire. Decembrie 

este luna cadourilor şi a sărbătorilor de iarnă (Sfântul Nicolae, Crăciunul, Anul Nou) şi poate unul dintre 

cele mai aşteptate momente ale anului mai ales pentru cei mici care ard de nerăbdare să vadă ce primesc 

de la Mos Nicolae în ghetuţele pregătite de cu seară. 

De la Sfântul Nicolae până la  Sfântul Ion românii se simt în sărbători.Cel mai important este Crăciunul 

considerat ca sărbătoarea  naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.Oamenii au adaptat-o creând tradiţii si 

obiceiuri conform culturi lor specifice . Acest obicei din seara Sfântului Nicolae a luat naştere la oraş şi 

s-a răspandit şi în mediul rural. Fiecare traieşte din plin sărbătorile, însă nu toată lumea cunoaşte 

adevaratele istorii şi semnificaţii ale datinilor de iarnă . Pentru a aprecia mai mult tradiţiile, vă oferim o 

mică istorie a Moşului Nicolae. 

Pe 6 decembrie, este ziua Sfantului Nicolae iar, dupa traditia populară, aceasta este prima zi de iarnă. 

Credincios, Sfantul Nicolae este faptuitor de minuni si martir pentru credinţa in Iisus. La romani, Sfantul 

Nicolae este închipuit ca un moş cu barba albă care poate aduce ninsoarea scuturandu-şi bărbia. Datorită 

tradiţiei occidentale, Moş Nicolae este şi cel care face cadouri celor mici. În seara din Ajun (5 

decembrie), parinţii pun în încălţămintea copiilor, pe care aceştia şi-o pregătesc cu mare grijă, multe 

dulciuri şi, uneori, jucării. În unele locuri există şi obiceiul de a pune alături de cadouri şi o nuieluşă care 

ar trebui să ii cumintească, măcar în principiu, pe copii care nu s-au purtat bine în timpul anului.”Copii 

cuminţi primesc dulciuri şi jucării iar cei obraznici nuieluşe “aşa auzeam în copilărie de la parinţii nostrii 

.Acum la vremea maturitatii ne amintim cu bucurie de acele seri nimunate când ne pregăteam cizmuliţele 

şi asteptam cu nerăbdare să vină Moş Nicolae să ne lase în dulciuri şi jucării. Sfantul Nicolae mosteneşte 

la moartea ambilor părinti, toată averea familiei pe care se hotaraşte să o folosească în scopuri umanitare, 

ajutându-i pe cei săraci. El este cunoscut ca protector al copiilor mici, al călătorilor, al comercianţilor, al 

celor acuzaţi pe nedrept, al fetelor nemăritate şi mireselor. Legenda istoriei lui Moş Nicolae vorbeste 

despre un nobil sărac care avea 3 fete pe care nu le putea marita din cauza situaţiei financiare precare. 

Se spune că Nicolae de Mira, inainte de a deveni Sfant, a decis să-l ajute pe acest nobil lasând câte un 

saculeţ cu aur la uşa casei acestuia de fiecare dată când una dintre cele trei fete a ajuns la vârsta 
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măritişului. Vrând să ştie cine ii face aceste cadouri, nobilul a urmarit la cea de-a treia fată uşa casei. 

Povestea spune că Nicolae s-a urcat pe acoperiş şi a dat drumul săculeţului prin hornul casei 

în nişte sosete puse la uscat. Astfel s-a nascut ideea ciorapilor atarnaţi la gura sobelor şi a şemineelor în 

care se primeau cadourile.  

              Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei, este sărbătoarea când toţi se reunesc părinţi 

,copiii nepoţi îşi fac daruri,se bucură de momentele şi atmosfera din jurul mesei,cu credintă ca prin 

cinstirea cum se cuvine a sărbătorii vom avea un am mai bun si mai bogat.La sate sunt pastrate mai bine 

tradiţiile si obiceiurile specifice acestei sărbători.Repertoriul tradiţional al obiceiurilor şi tradiţiilor 

româneşti cuprinde pe lângă colindele propriu-zise - cântece de stea, vicleimul, pluguşorul, sorcova, 

vasilica, jocuri cu măşti (ţurca, cerbul, brezaia), teatrul popular, dansuri (căluţii, căluşerii) - şi o seamă 

de datini, practici, superstiţii, ziceri, sfaturi cu originea în credinţe şi mituri străvechi sau creştine. Dintre 

acestea, care exprimă înţelepciunea populară, realul sau fantasticul, esenţe ale bogăţiei noastre spirituale, 

redăm câteva specifice diferitelor zone ale ţării.Pe 20 decembrie in calendarul ortodox se sarbatoreste 

ziua Sfantului Ignat. In aceasta zi datina randuieste sa fie taiat porcul de Craciun. Pentru ca taranii cred 

ca un porc neinjunghiat in aceasta zi nu se mai ingrasa pentru ca isi viseaza cutitul. Nerespectarea acestui 

obicei poate provoca, dupa unii, incidente neplacute. In mod evident, si acest obicei pastreaza elemente 

de ritual pagan (in Egiptul Antic si in Grecia Antica porcul era sacrificat in cinstea unor zeitati. În 

Bucovina, în Ajunul Crăciunului se pun pe masă un colac şi un pahar de apă, deoarece se crede că 

sufletele celor răposaţi vin în această noapte pe la casele lor, gustă din colac şi-şi udă gura cu apă. 

 În Ajunul Crăciunului, cei ce cresc albine, nu dau nimic din casă, ca albinelor să le meargă bine, 

şi să nu părăsească stupul pe vremea roitului. În Ajunul Crăciunului nu e bine sa te baţi, nici măcar în 

glumă, cu cineva, căci faci buboaie peste an. 

  Cu o săptămână înainte de Crăciun, în zona Codru din Maramureş încep pregătirile pentru 

colindat, culminând în cele două zile anterioare sărbătorii, când se pregătesc mâncărurile şi se 

împodobesc interioarele locuinţelor: masa cu faţa brodată, feţe de perne ornamentate, pe pereţi se pun 

şterguri şi blide ornamentate, crengi de brad, baniţa, busuioc, brebenoc. Aluatul frământat în noaptea de 

Crăciun e bun de deochi pentru vite. 

            Nu e bine ca în Ajunul Crăciunului să fie pus pe masă mai intâi rachiul, pentru că nu el are 

întâietate în această seară, ci bucatele. 

Dacă visezi grâu verde în postul Crăciunului e semn bun că anul care vine are să fie mănos în toate. În 

Ajunul Crăciunului se leagă pomii cu paie, pentru că aceşti pomi să lege rod bogat. Pomul Crăciunului 
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imbracă în sate din zona Codru aspecte diferite, deosebindu-se de bradul cu elemente ornamentale 

cumpărate din oraş. 

Cel mai răspândit era pomul cu cercuri din nuiele de salcie sau din sârmă, îmbrăcate în hârtie colorată, 

peste ele sunt trecute sfori din aţă de fuior pe care sunt înşirate boabe de fasole albă. În alte sate se făcea 

pom împodobit cu paie de grâu tăiate scurt şi înşirate pe sfoară, delimitate de floricele de porumb. Fasolea 

albă simboliza "curăţirea sufletului". Unii locuitori preferau pomul de vâsc, pe care se aplicau panglici 

de hârtie colorată. 

 

            În seara de 23 spre 24 decembrie, până după miezul nopţii şi în unele locuri până la ziuă, cete de 

copii merg din casă în casă cu colinda: Moş-Ajunul, Bună-dimineaţa, Colindişul sau Bună-dimineaţa la 

Moş-Ajun. În unele părţi din Ardeal, copiii care merg cu colindatul se numesc piţărăi sau pizerei. După 

credinţa populară, ei sunt purtători de noroc şi fericire. 

  Prin unele părţi, băieţii, dar mai cu seamă cântăreţii bisericeşti umbla cu icoana în ziua de Ajunul 

Crăciunului - o icoană pe care este zugrăvită naşterea lui Iisus Hristos în mijlocul staulului. Oamenii, 

când se dau la băut rachiu sau vin în sărbătorile Crăciunului, nu zic că beau, ci că se cinstesc. 

            În unele părţi, când este aproape de a se revărsa zorile, colindători cu lăutari sau fără lăutari 

pleacă pe la casele gospodarilor înstăriţi şi le cânta la fereastră un cântec sau mai multe, aceste cântece 

numindu-se "zori", spunându-se că atunci "cânta zorile". 

Prin Transilvania, se înţelege sub numele de "zorit" datina de a se cânta colinde de către feciori şi oameni 

însuraţi la "zoritul" în ziua de Crăciun. 

           Începând cu întâia zi de Crăciun şi în următoarele zile ale acestei sărbători, copiii umblă cu Steaua, 

cântând colinde de stea prin care vestesc naşterea lui Iisus Hristos. 

        "Vicliemul" sau "Irozii" este datina prin care tinerii reprezintă la Crăciun naşterea lui lisus Hristos, 

şiretenia lui Irod, care a poruncit uciderea pruncilor, de a afla Pruncul şi adesea înfruntarea necredinţei, 

personificate printr-un copil sau printr-un cioban. Capra, Turca, Brezaia fac parte dintre datinile de 

Crăciun şi Anul Nou. Dimitrie Cantemir spune în "Descrierea Moldovei" că "Ţurca este o joacă iscodită 

încă din vremurile bătrâne, din pricina ciudei şi scârbei ce o aveau moldovenii împotriva turcilor". Cu 

ţurca, capra sau brezaia umblă tinerii începând de la Ignat şi sfârşind cu zilele Crăciunului şi prin unele 

părţi în ziua de Sf. Vasile până seara. Numele de Ţurca, Capra sau Brezaia îl poartă unul dintre tinerii 

mascaţi. 

Despre cei Trei Crai de la Răsărit sau Magii călători se spune că au venit să se închine lui lisus, după 

unii din Arabia, iar dupa alţii din Persia. Tradiţia ne arată că ei se numesc: Melchior, Gaspard si 

Balthazar. 
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 Datina împodobirii bradului de Crăciun pare a fi de obârşie germană, aşa cum este şi cântecul "O, 

brad frumos!". În Germania, această sărbătoare este cunoscută sub numele de Cristbaum. 

 Împodobirea Pomului de Crăciun a pătruns din Alsacia în Franţa la sfârşitul secolului al XIX-lea, 

precum şi în Ţările de Jos, Spania, Italia, Elveţia. Tot pe la sfârşitul secolului al XIX-lea, această datină 

se întâlneşte în casele nemţilor din oraşele româneşti şi apoi se răspândeşte pe cuprinsul ţării, odată cu 

cântecul bradului "O, Tannenbaum!" (O, brad faimos!) 

 Despre Moş Ajun se spune că a fost baciul aflat în slujba lui Moş Crăciun, stăpânul staulului unde 

Maica Domnului l-a născut pe lisus Hristos. 

 Colinda a dobândit o destinaţie precisă ca formă de magie benefică, ea marcând rodnicia 

câmpurilor, sporul animalelor domestice, creşterea copiilor, împlinirea prin căsătorie a tinerilor, pacea 

si tihna bătrânilor, influenţarea, în sens pozitiv, a vieţii oamenilor şi a naturii. 

 Vinul era în unele regiuni ale ţării şi simbol al comuniunii, al unirii a doi tineri. În momentul 

solemn al căsătoriei li se toarnă vin peste mâinile lor împreunate, simbolizând puterea vieţii, trăinicia şi 

fericirea noii familii. "Paharul de aur" este paharul ritual cu care se bea la zile mari, cum este sărbătoarea 

Crăciunului, din care s-a băut cândva în momente solemne, la botez , la cununie, şi care reprezenta un 

bun al familiei, transmiţându-se din generaţie în generaţie. La origine are un înţeles magic, proprietăţi 

curative, unele dintre astfel de pahare poartă inscripţii cu caracter misterios. 

La miezul nopţii, de Anul Nou, fetele iau de pe masă colacul ornamentat care se ţine pe masă de sărbători, 

îl ţin pe vârful capului, se aşează pe tăietor şi aşteaptă să audă un sunet dintr-o direcţie oarecare şi din ce 

parte vine sunetul, în acea parte işi va găsi ursitul. 

 În Ţara Oaşului, în vatra focului de la stână se introduc patru potcoave pe care, după ce se înroşesc, 

se mulg oile peste ele, crezându-se că oile "stricate", care nu dau lapte, se vindecă datorită funcţiei magice 

a fierului. 

 În tinda casei se pune un vas de grâu ca să treacă colindătorii peste el, apoi grâul se da la păsări şi 

la animale, "să fie cu spor ca şi colindătorii". 

 În Ajunul Crăciunului, în unele părţi se umblă de către dascăli tineri bisericeşti cu icoana pe care 

este zugrăvită naşterea lui Iisus Hristos. Intrând în casă, icoana este ţinută la piept de către dascăli cântând 

troparul Naşterii Mântuitorului. 

 În Ajunul Anului Nou, feciorii care merg la colindat schimbă porţile unor săteni care s-au certat 

în cursul anului, determinându-i astfel să vorbească şi să se împace. 

           În ziua de Crăciun nu se scoate gunoiul afară decat a doua zi, deoarece dacă-l arunci "iţi arunci 

norocul!" 
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           În părţile Muscelului se crede că primele patru zile, începând cu 24 decembrie, corespund în 

ordine celor patru anotimpuri: prima zi e de primavară, a doua de vară, a treia de toamnă şi a patra de 

iarnă, şi cum va fi vremea în aceste zile aşa vor fi şi anotimpurile. În seara de Crăciun, în satele 

maramureşene, se ung cu usturoi vitele pe la coarne şi şolduri, şi uşile de la grajduri pentru a alunga 

spiritele rele să nu ia laptele vacilor. Cu usturoi se ung şi oamenii pe frunte, pe spate, la coate şi la 

genunchi, precum şi uşile şi ferestrele casei pentru a îndeparta demonii nopţii. 

 În dimineaţa de Crăciun e bine să ne spălăm cu apa curată, luată dintr-un izvor sau fântână în care 

punem o monedă de argint, pentru ca tot anul să fim curaţi ca argintul şi feriţi de boli. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN LA BERCHIȘEȘTI 

                             Prof. Bîrgovan Genoveva (Școala Gimnazială Berchișești, jud. Suceava) 

   Bucovina are o magie aparte, în perioada sărbătorilor de iarnă. Răsună munții și văile de veselie, de 

colinde și urători, cu siguranță, fiecare sat având elementele sale  specifice în ceea ce privește tradițiile. 

   Satul Berchișești , din județul Suceava, este o așezare în care se respectă tradițiile  și obiceiurile de 

Crăciun. Asemenea întregii zone a Bucovinei, sărbatorile de iarnă încep odată cu Sfântul Nicolae și se 

încheie în ianuarie, la Sf. Ioan. Postul Crăciunului este ținut de majoritatea sătenilor, care la finalul lui se 

spovedesc și împărtășeșc la biserica din localitate. Hramul satului este pe 6 decembrie, de Sf. Nicolae, zi 

în care oaspeții sunt așteptați în casele gospodarilor. Sunt sărbătoriți cei ce poartă numele sfântului, iar la 

biserică se duc colaci, pentru pomenirea celor morți, care aveau numele de Nicolae. Nu cu multă vreme în 

urmă, pe la casele sărbătoriților mergeau lăutari ,,cu vizita” (ei cântau diverse melodii de joc la instrumente 

și primeau în schimb bani, prăjituri și țuică). In noaptea dinaintea hramului, se puneau la porțile 

sărbătoriților ,,buhaș”( un brăduț pus pe un lemn înalt, fixat bine, împodobit cu hârtie creponată, 

multicoloră) sau la geam ,,coroană”(confecționată din cetină sau hârtie creponată, după forma geamului).  

     În postul Crăciunului se făceau ,,clăci ” de tors cânepă, de deșfăcat porumb, de scărmanat lână sau pene 

de gâscă. Se adunau mai mulți la o casă, glumeau, cântau, dar mai ales munceau, cu gândul la câșlegi, când 

aveau dezlegare la mâncare de ,,frupt” și mai ales, la joc. În secret, fetele își făceau cămăși naționale noi, 

pe care le coseau noaptea, la lumina lămpii, o adevărată întrecere pentru cea mai frumoasă cămașă.  

   Tâierea porcului este un alt moment premergător Crăciunului. Aproape la toate casele se taie măcar un 

porc, de Ignat (astăzi și în alte zile din decembrie). Carnea se afuma apoi în pod, de la horn (astăzi la 

afumătoare).   

  Copii se grupau după gradul de rudenie sau vecinătate, pentru a se pregăti de colindat (Crăciun) sau pentru 

a ura ( Anul Nou), în echipe de maxim șase. Repetau pe rând, la casa fiecăruia dintre ei, un prilej de a sta 

de vorbă, de a se bucura împreună. 

   Dar câtă agitație pentru înfrumusețarea caselor de sărbători! De la curățenie și până la împodobirea 

bradului! Acesta este în general natural,  iar dacă pe vremuri se puneau nuci și mere, apoi bomboane învelite 

în staniol și globuri, astăzi predomină  instalațiile, globurile și alte podoabe. Nu lipsește busuiocul din ,,casa 

cea mare”( camera pentru oaspeți în casele tradiționale). Acolo este așteptat preotul în ajun, cu icoana, 

precedat de copii (băieți) care colindă și primesc nuci sau dulciuri. De Bobotează, ei anunță venirea 

preotului cu ,,Ciuralesa!”. Pe masă sunt așezate ,, scutecele Maicii Domnului”, în timp ce de Bobotează 

masa este încărcată cu farfurii cu grâu fiert(după ce a fost bătut în piuă, uscat, suflat), compot de prune sau 

poame uscate fierte, plăcinte, găluște cu crupe sau orez, bob fiert. Preotul primea pe vremuri fuioare de 

cânepă drept plată, astăzi doar bani.  
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       Colindatul,  momentul culminant al Craciunului, începe în jurul prânzului, când copiii în grupuri mici, 

încep colindul, trecând, pe rând, pe la toate casele. Ele au subiecte diverse , cu urări de sănătate.  Un 

exemplu de colindă : 

,,Dumnezeu de la început, toată lumea a făcut . 

L-a făcut și pe Hristos, pe Adam foarte frumos. 

Lui Adam i-a dăruit, loc în rai, de viețuit. 

Doar un pom a fost oprit să rămână neclintit. 

Dară șarpele viclean, s-a urcat în sus pe ram, 

Și apleacând crenguța în jos, Eva rupse un măr frumos. 

Și i-a dat și lui Adam din mărul rupt de pe ram. 

Dumnezeu l-a întrebat ,,Vai, Adame ce-ai lucrat?” 

Doamne, Eva m-a îndemnat”. 

Dumnezeu i-a blestemat: 

,,Tu Adame, mergi în jos, vei  munci, ești păcătos. 

Iar, tu, Eva, în jos vei mere,vei munci ca o muiere, 

Vei naște prunci cu durere”……. 

Streașină de busuioc, să dea Dumnezeu noroc, 

La fete și la feciori, și vouă de sărbători. 

Streașină de mintă creață,  să vă dea D-zeu viață. 

  Răsplata tradițională a micilor colindători constă în colăcei, mere, pere, nuci, dar in zilele noastre gazdele 

oferă mai ales, bani și dulciuri. Odată cu lăsarea întunericului, satele sunt animate de colindele cetelor de 

flăcăi care strabat ulițele, pe tot parcursul noptii. Tinerii se îmbracă și astăzi în costume populare, cu 

sumane sau cojoace, iar pe cap au cușmele impodobite cu mirt și mușcate. Acompaniamentul se face la 

fluier,trompetă sau acordeon. După  colinda la fereastră, flăcăii sunt invitați în casă și sunt ospătați. 

Începând din ziua Crăciunului (25 decembrie) și până la Bobotează, cei căsătoriți colindă pe la vecini, rude 

sau prieteni. Cele trei zile de Crăciun sunt și zile de mers la biserică, unde, la finalul slujbei, colindă toți 

cei prezenți. Din 25 decembrie începe colindatul cu steaua. Mersul cu steaua înseamnă să ai o stea 

confecționată cu raze din șipci de lemn, totul fiind împodobit cu  hârtie colorată și să interpretezi,, Steaua 

sus răsare!”.  

     Masa Berchișeștenilor de Crăciun, în general de sărbătorile de iarnă, are la bază, carnea de porc:  chișcă, 

cârnaț, tobă, sângerete, găluște ( sarmale) cu carne și varză murată,borș înăcrit cu borș de putină și 

afumătură, răcituri ( piftie), friptură, la care se adauga cozonacul cu nucă sau mac, brânzoaice, prăjituri 

(cornulețe, prăjitură cu morcov, prăjitură cu brânză sau mere). Murăturile puse pentru iarnă cuprindeau 
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varză, castraveți, gogonele și ,,verze”( varză tocată mărunt). Merele se puneau la uscat sau la murat. Aveau 

gospodarii pregătiți pentru mâncare și bureți uscați. În oale de lut se păstra tochitura ( slănină, mușchi și 

cîrnaț în untură). Laptele era nelipsit (lapte acru, brînză cu smântână, chișleag). La fel și brânza de oi. Dacă 

se făcea  o pauză de la mâncat carne, era potrivit să mănânci scrijele sau tocinei. 

     Specifică Berchișeștiului este și ,,Berea”, petrecere cu scripcari, joc, colaci, băutură, organizată de 

feciori în sărbatorile de iarnă. Ea ținea trei zile de Crăciun, duminicile dintre Crăciun și Bobotează, în ziua 

de Sf. Vasile și de Bobotează. Berea se desfășura în casa și curtea închiriate de la un localnic repectat, iar 

mai recent, la Căminul Cultural. Unii feciori erau trimiși de organizatori să poftească fetele la Bere. Cele 

foarte tinere care participau, se spunea că ,,au dat la Bere”, adică se pot aștepta la pețitori. La început, se 

făcea Berea de la deal și Berea de la vale. Flăcăii plăteau o taxă, iar fetele duceau colaci. Jocurile erau cu 

strigături și multe se joacă doar de sărbători ; ,,Polobocul”,,Cumătrița”,,Șapte pași” ,,Băsmăluța( Perinița)” 

,,Trandafirul”,,Rusască”,,Baraboi”, etc.Taraful era compus din scripcă, dobă, trompetă, acordeon, așa cum 

și azi mai avem în sat. Fetele mergeau însoțite de mame și dacă primiseră feciorii cu colinda, nu erau jucate, 

drept pedeapsă. La anumite intervale se cinsteau cei prezenți de către organizatori, cu băutură și colac. 

Aceste petreceri erau un bun prilej pentru fete, de a-și etala cămășile naționale noi, de a purta codițe 

împletite legate cu ,,pleteancă”. Se păstra strașnic , secret, modelul de pe cămașă, pentru a nu purta și alta 

exact la fel. Astăzi, această ,,Bere” s-a transformat în Balul Gospodarilor, care păstrează atmosfera de 

altădată în ce privește veselia celor prezenți, dansurile și costumele populare. 

        Berchișeștiul, prin tradițiile sale, duce mai departe, prin generațiile actuale, ceea ce a fost valoros în 

vremurile de altădată.  
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Tradiții de Crăciun la Hitiaș 

                                                                       Profesor înv. Primar Țenche Maria 

                                                                       Școala Gimnazială Racovița/Hitiaș 

 

       Localitatea Hitiaș, așezată pe malul stâng al râului Timiș care curge domol prin câmpia cu același 

nume, se află la 8 km de stațiunea balneară , Buziaș. 

    ,, Prima atestare a localității a parvenit prin intermediul istoricului ungur Fryges Pesty, care într-o 

lucrare dedicată Carașului, vorbește despre o diplomă maghiară de la 1428, în care se amintește de un 

anume Emeric de Hattyas, participant la o tranzacție cu pământuri între nobi-  limea maghiară.La 

începutul secolului XV, aparținea unuia dintre frații Dánfi de Duboz.Spre sfârșitul secolului , apare ca o 

proprietate a familiei nobiliare Banffy.Conscripția de la 1717 o înregistrează cu numele Adiasch, cu 50 

de case.’’[1] 

     Sărbătoarea Crăciunului reprezenta un moment de adâncă emoție pentru toți locuitorii satului din 

secolul trecut, pe care o așteptau  după tradițiile păstrate cu sfințenie de la înaintașii lor.Începeau cu 

postul pe care îl respectau cu strictețe, pentru a se putea împărtăși și a fi pregătiți sufletește să primească 

cu bucuria cuvenită Nașterea Mântuitorului. 

        În preajma Crăciunului , adică la Ignat , 20 decembrie , sacrificau porcul crescut în gospodărie din 

care preparau cu pricepere cârnații, caltaboșii, toba, slănina condimentate  după gustul fiecăruia și le 

afumau  într-un fel anume pentru a fi  savurate cu plăcere la masa de Crăciun. 

        Ajunul Crăciunului reprezenta o probă de credință înainte de Nașterea Mântuitorului și de aceea se 

ajuna, considerându-se că aceasta va aduce sănătate și noroc în anul viitor.Nașterea lui Iisus aducea , 

conform tradiției , speranța în zilele ce vor urma. 

        Aveau grijă ca toate lucrurile date cu împrumut în timpul anului oamenilor din sat să fie adunate, iar 

în acele zile de sărbătoare nu se mai imprumutau alte obiecte, considerându-se că se dă norocul din 

gospodăria respectivă.  

Gospodina casei pregătea ciurul cu semințe de porumb, floarea soarelui, monede, un colac.Își lua pe un 

vătrai jar , tămâie și trecea pe la adăpostul animalelor, rostind:,,Doamne dă-le sănătate!Înmulțește-le!’’A 

doua zi , animalele erau hrănite cu semințele din ciur , pentru a fi sănătoase tot anul.Banii erau dați acelei 

persoane care semăna grâul,considerându-se că vor avea o recoltă bogată în acel an. 

         În Ajunul Crăciunului , copiii veneau în cete pe la casele sătenilor cu colinda ,fiind răsplătiți cu 

colaci care aveau chipul animalelor crescute de țărani, o bucată de cârnaț,nuci, mere, un bănuț.Colacii 

semănau cu cloșca și puii ei, scroafa cu purcei, vaca și vițelul, fiind primiți cu mare bucurie de 

colindători.Tradiția spune că cel care primește colindul va fi binecuvântat , având noroc tot anul, iar casa 

în care prima persoană care intra era bărbat , însemna bunăstare.                
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  Coșul cu colaci , nuci, mere   pentru colindători             Bradul împodobit după tradiție 

           Unii cercetători sunt de părere că Tradiția pomului de Crăciun la români  își are originea în a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea.Etnograful ieșean Teodor Burada nota în articolul său publicat în 

1898:,,Pe lângă aceste obiceiuri (Colindatul, Irozii, Steaua, Plugușorul ș.a.), ce sunt lumânările aprinse ce 

se zăresc prin casele boierilor, lipite pe crengile unui copac, în care se văd  atârnate sute de jucării ce 

sclipesc de-ți iau ochii?Ce să însemne acel copac, numit Arbore de Noel la francezi și Christbaum  la 

nemți care de câtva timp a început a se introduce prin casele creștinilor români, tocmai în Ajunul 

Crăciunului, în ajunul nașterii lui Iisus Hristos.’’[2] 

        Bradul se împodobea cu nuci vopsite cu bronz, beteală din hârtie creponată sau din pop corn înșirat 

pe o ață, mere , iar bomboanele erau uneori coji uscate de pâine învelite în staniol.Sub brad se așeza 

pătuțul lui Moș Crăciun , alcătuit din fân care se ținea până în dimineața următoare.Într-o oală nouă se 

așeza o lumânare aprinsă , o crenguță de măr.În  acea zi se mânca fasole bătută, varză acră , bostan copt 

și un desert făcut din semințe de bostan și tăiței de post (,,turte cu urdă sau lacșe’’). Tradiția spunea că 

trebuie să consume această mâncare pentru a ,, nu râia  în anul ce vine’’ .Din această mâncare se dădea  

în dimineața următoare animalelor pentru ca acestea să fie sănătoase și să se îngrașe.       

       Pe înserat , două femei din casă se duceau în grădina cu pomi fructiferi cu apă și busuioc, un topor și 

o sticlă de țuică.Femeia cu toporul se prefăcea că taie prunul și spunea:,,Tai prunul acesta?’’,iar cealaltă îi 

răspundea:,,Lasă-l să mai rodeasacă, nu-l tăia!’’, și-l stropea cu apă și busuioc. Acest obicei se pare că 

sporește rodul pomilor fructiferi în anul următor. 

          Spre seară plecau cu jar aprins și tămâie spre locurile de veci ale celor dragi, aprinzându-le o 

lumânare ,ocolind mormântul de trei ori și rostind o rugăciune pentru iertarea păcatelor.Dădeau celor pe 

care îi întâneau la cimitir ,,pomana mortului’’(un colac, cârnaț). 

    

      Tăiau bucăți de lumânărele egale cu numărul membrilor familiei  pe care le lipeau una de alta pe 

tocul ușii, apoi se aprindeau și se spunea că lumânarea aceluia care va arde mai repede , va muri primul. 

O femeie din casă  aducea un ciur cu nuci pe care le  amesteca , apoi le  arunca pe jos, iar cel care  găsea 

cât mai multe nuci pe intuneric , era o persoană norocoasă.Se spunea că nu e bine să te piepteni în Ajunul 

Crăciunului. 
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         În dimineața de Crăciun se aprindea focul în soba din bucătărie , pentru a putea pregăti frigarea lui 

Moș Crăciun :pe un băț ascuțit la vârf se înfigeau bucăți de cârnaț afumat egale cu numărul de persoane 

din familie , iar ultimul era al moșului și se lăsa pe băț până anul următor. Acel băț se ținea deasupra 

jarului din sobă , până când cârnațul era prăjit suficient. 

       Tradiția era ca în aceste zile să fie vizitate rudele  ,adică să se ducă ,, pomana’’.Se mergea cu colac 

și o bucată de cârnaț afumat .Gazda întâmpina musafirii  cu prăjituri gustoase,vin țuică. 

Musafirii își etalau hainele noi pe care au reușit să le achiziționeze cu prilejul acestei sărbători. 

Era un bun prilej de a schimba opinii despre activitățile zilnice, precum și de a afla vești  noi din lumea 

satului.Gazda le oferea musafirilor pentru a duce acasă un colac și o bucată de cârnaț . 

      Cea mai mare parte a tradițiilor nu se mai păstrează în zilele noastre,pierzându-se în negura timpurilor  

împreună  cu bătrânii satului. 
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THINK GREEN - CRĂCIUNUL ECO 

ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ  

PROFESOR : BALTEȘ MARIA – CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FÂNTÂNELE, jud. CONSTANȚA 

 

Scopul : promovarea unor alternative ecologice, specifice Crăciunului, care pot fi adoptate cu 

uşurinţă de elevi pentru formarea unui comportament prietenos cu mediul, chiar şi de sărbători. 

 

Obiective : 

- dezvoltarea unor atitudini, comportamente, favorabile ameliorării relațiilor dintre om și mediu ; 

- cultivarea capacității de cooperare în scopul protejării mediului ; 

- formarea unei conștiințe și a unei gândiri ecologice ; 

- formarea unor deprinderi ecologice prin activități extracurriculare. 

 

Modele de bune practici : 

➢ Plantare de brazi curtea școlii ; (Fig. 1) 

➢ Confecționarea de decorațiuni de Crăciun din deșeuri reciclate. (Fig. 2) 

 

Resurse materiale – brazi, unelte pentru grădinărit, decorațiuni ; 

     - sticle de plastic, cutii de aluminiu, cutii de carton, materiale textile. 

 

Diseminare - fotografii ale activităților desfășurate ; 

-  realizarea unui ppt cu activitățile desfășurate ;  

-  expoziție cu obiectele confecționate. 

 

Impact – modificarea percepției elevilor asupra problemelor de mediu ; 

- dezvoltarea sentimentului de responsabilitate ; 

- creșterea interesului pentru protecția mediului. 

 

Rezultate înregistrate : 

- îmbunătățirea comportamentului elevilor vis-a-vis de problematica mediului ; 

- refolosirea unor deșeuri colectate ; 

- formarea și dezvoltarea unei atitudini pozitive față de mediul înconjurător. 
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Valori promovate – spiritul de echipă, comunicare, toleranță. 

 

 

     

Fig. 1 - Plantarea brazilor în curtea școlii 

 

   

Fig. 2 – Confectionarea de decorațiuni de Crăciun din deșeuri reciclate 
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UN UNIVERS ÎNTR-O CARTE 

activitate extracurriculară - cerc de lectură 

Prof. Andreea-Cristina Purdea 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău 

 

Text-suport: Minunea de R.J.Palacio 

Scopul: dezvoltarea unei atitudini pozitive a elevilor de gimnaziu faţă de lectură 

Obiective operaţionale 

 • cognitive  

La sfârşitul activităţii elevii vor fi capabili: 

✓ să ofere informaţii corecte despre textul citit; 

✓ să-şi exprime impresiile, sentimentele, trăirile provocate de lectura operei;      

✓ să formuleze opinii personale în legătură cu fapte și atitudini prezentate; 

✓ să evidenţieze trăsăturile unor personaje, relațiile care se stabilesc între acestea.    

• afective 

✓ să manifeste interes pentru lectură, conştientizând importanţa acesteia; 

✓ să-şi dezvolte gândirea creatoare şi sensibilitatea prin receptarea operei literare; 

✓ să integreze noile cunoştinţe în propriul sistem de valori estetice. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

• Metode şi procedee:  problematizarea, brainstormingul, expunerea, dezbaterea; 

• Forme de organizare a învăţării: activitatea frontală combinată cu activitatea pe grupe  

                                                          şi  individuală; 

• Mijloace didactice: recipiente cu diferite esențe, materiale cu textură diferită, paletare  

                                   de culori, imagini, fişe de lucru;  

• Resurse: capacităţile receptive  ale elevilor, cunoştinţele lor anterioare; 

       timp 60 min. 

 

SCENARIUL ACTIVITĂŢII 

 

MOMENT ORGANIZATORIC – 5 minute 
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Membrii Cercului de lectură Floare Albastră își încep activitatea, de fiecare dată, cu imnul cercului 

și cu prezentarea unor pagini din jurnalele lor de lectură, în care și-au notat impresiile cu privire la cartea 

propusă pentru întâlnirea respectivă. 

 

ACTIVITATEA I –  O ALTFEL DE RECENZIE - 13 minute 

Această activitate se va desfăşura pe grupe şi vizează capacitatea elevilor de a face asocieri, pe baza 

aspectelor prezentate, a ideilor și sentimentelor transmise, între cartea citită (Minunea, de R.J.Palacio) și 

diferite arome/gusturi, culori, imagini, texturi. Asocierile pot fi dintre cele mai surprinzătoare: de la mirosul 

de vanilie sau de parfum, la cel de oțet, de la mătase la plastilină sau șmirghel, de la culoarea pasiunii la 

cea a inocenței etc. Se va pune în valoare și gândirea critică a participanților, care vor fi solicitaţi să îşi 

susţină opţiunile.  

Se va discuta apoi despre asocierea acestei cărţi cu melodia Wonder, de Natalie Merchant, melodie 

care va fi audiată de către participanți. 

 

ACTIVITATEA II – 22 de minute 

 Prin brainstorming sunt identificate principalele aspecte surprinse în această carte. Se aleg de 

comun acord patru dintre acestea, care urmează să fie discutate pe grupe, în funcţie de cerinţele de pe fişa 

de lucru.  

 

Grupa I 

Prezentaţi relaţiile lui August cu fiecare dintre membrii familiei sale, având în vedere următoarele 

aspecte:  

 -  în ce măsură e afectată viaţa surorii lui August de problema pe care o are  

               acesta;   

 -  sacrificiile pe care trebuie să facă Via în relaţia sa cu părinţii; 

 - calităţile care îi ajută pe Nate şi Isabel Pullman să fie părinţi buni pentru  

               August; 

 - rolul pe care îl joacă respectul şi încrederea în evoluţia/dinamica relaţiilor de      

familie. 
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Grupa a II-a 

Prezentaţi relaţiile de prietenie care sunt schiţate pe parcursul cărţii, având în vedere următoarele 

aspecte: 

 -  calităţile unui prieten adevărat; 

 -  prietenii lui August care demonstrează/deţin aceste calităţi; 

 -  modalităţile prin care August reuşeşte să îi facă pe prietenii lui să îl trateze ca  

    pe un copil obişnuit; 

 - trădarea lui Jack. 

 

Grupa a III-a 

Prezentaţi felul în care este redată ideea de bunătate, ca trăsătură de bază în relaţiile interumane, 

având în vedere următoarele aspecte: 

 - ce înseamnă să fii un om bun; 

 - personajele din carte care deţin această calitate; 

- discursul directorului şcolii, domnul Tushman; 

 - felul în care bunătatea îl ajută pe August să schimbe percepţia celorlalţi asupra  

   sa.  

 

Grupa a IV-a 

Prezentaţi felul în care este redată ideea de agresivitate în opera citită, având în vedere următoarele 

aspecte: 

 - ce înseamnă să fii agresiv şi prin ce modalităţi se poate manifesta agresivitatea; 

 - exemple de situaţii în care August este agresat (tipul de agresivitate, autorul); 

 - modalităţile prin care Julian îi determină şi pe ceilalţi copii să aibă aceeaşi       

              atitudine faţă de August; 

 - cum răspunde August, în general, la aceste agresiuni. 

 

Se prezintă soluţiile oferite de fiecare grupă şi se discută pe marginea răspunsurilor oferite de elevi. 
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ACTIVITATEA III  - CĂLĂTORI ÎN BALON – 20 de minute 

Exerciţiul porneşte de la descrierea unei situaţii ipotetice. Elevii trebuie să răspundă unei provocări:  

Cred că August  a fost privat până acum de multe lucruri, din cauza 

problemelor sale.  Merită să se bucure din plin de  o  călătorie în jurul lumii, într-

un balon cu aer cald care i-ar putea oferi o privelişte minunată. Cu siguranţă îşi 

doreşte să împărtăşească cu cineva  astfel de clipe. Din păcate, o singură persoană 

îl poate însoţi în această expediţie. Astăzi puteţi alege să fiţi şi voi unul dintre 

personajele cărţii, având astfel ocazia să călătoriţi alături de August. Găsiţi cât mai 

multe argumente pentru a-l convinge că personajul vostru este cel care ar trebui să 

ocupe locul rămas liber din balon. 

Fiecare elev va nota pe un postit numele personajului ales şi îl va lipi pe haină, la vedere, urmând 

să formuleze cele mai convingătoare argumente, pe baza faptelor sale, a comportamentului său, a rolului 

pe care l-a jucat în evoluţia lui August.  În schimb,  ceilalţi colegi vor căuta contraargumente, încercând să 

susţină ideea că personajul lor ar trebui să plece în călătorie. (ex: De ce Auggie nu ar trebui să îl accepte 

pe Justin  şi de ce Jack este persoana cea mai potrivită pentru a-i fi alături).   

 

Activitatea se încheie cu o scurtă discuţie, evidențiindu-se ideea că fiecare persoană influenţează, 

într-o mai mare sau mai mică măsură, evoluţia celor cu care interacţionează.  

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 Onojescu Monica (coord), Lecturiada. Cercurile de lectură, Cluj-Napoca, Ed. C.C de Ştiinţă  Revista 

cercurilor de lectură, Cluj-Napoca 

 Pamfil Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu - Structuri diactice deschise,      

                                     Pitești, Ed.Paralela 45, 2004. 

Manolescu Nicolae, Lectura pe înţelesul tuturor, Braşov, Editura Aula, 2005. 

 

https://wonderthebook.com/for-teachers 

https://teachingtoinspire.com/2015/07/using-wonder-to-teach-all-common-core.html 

 

 

https://wonderthebook.com/for-teachers
https://teachingtoinspire.com/2015/07/using-wonder-to-teach-all-common-core.html
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Activitate extrașcolară: „Dăruind vei dobândi”, în cadrul Parteneriatului G.P.N. Obcini-C.S.E.I. 

Suceava: „Gândire și simțire prin artă” 

Profesor Amorăriți Elena 

C.S.E.I. Suceava 

 Parcă nicio sărbătoare nu-i apropie atât de mult pe oameni cum îi apropie spiritul Crăciunului. 

Deopotrivă, mici și mari, suntem vrăjiți de magia sărbătorilor, suntem cuprinși de duhul dragostei și a bunei 

voiri. 

În această stare de spirit, în ziua de 13 decembrie 2019, cadre didactice și elevi ai C.S.E.I. Suceava 

au purces la drum, spre Grădinița cu Program Normal Obcini-Suceava, pentru a demonstra că sunt mesageri 

ai Nașterii Domnului, păstrători ai obiceiurilor și tradițiilor strămoșești de Crăciun. 

Astfel, după ce gazdele ne-au primit cum se cuvine, prichindeii de la G.P.N. Obcini au prezentat un 

frumos program artistic (colinde, obiceiuri, scenete, poezii), într-un decor mirific de iarnă unde, la loc de 

cinste, trona bradul de Crăciun împodobit de mânuțele lor. De pe pereți ne priveau tăcute, încântate, 

frumoasele picturi realizate în parteneriat de către copiii de grădiniță și de către elevii mai mari de la C.S.E.I 

Suceava, coordonați de domnul Ichim Vlad Ionuț. 

Cu toate că, aparent, era o mare diferență între piticii de grădiniță și elevii de gimnaziu și de 

profesională de la C.S.E.I., în sufletele lor nu exista nicio diferență: erau copii frumoși la suflet și la trup, 

dăruiți de Creator cu dar și har. Dar și har care a fost transpus plastic, practic, creativ, estetic... Pe lângă ei, 

noi, cei mari (directorii-parteneri: doamna director a C.S.E.I. Suceava, Lupașcu Gabriela Mihaela și 

doamna director a G.P.N. Todereanu Maria; cadre didactice de la cele două instituții: educator Ichim Vlad 

Ionuț, prof. Corduneanu Monica, educator Murariu Mihaela, prof. Amorăriți Elena, educator Plămadă 

Vasile și mulți alții; părinți) eram ca niște spiriduși puși în slujba Moșului Crăciun pentru a-i face pe acești 

copii mai bucuroși decât erau. 

 Pentru că, după momentul artistic prezentat de elevii de la C.S.E.I. (care purtau cu mândrie 

costumul popular tradițional) conținând un mănunchi de frumoase colinde strămoșești, sub îndrumarea pr. 

–educator Plămadă Vasile, Moșul Crăciun ne-a vizitat și a fost plăcut impresionat. A rostit un cuvânt de 

învățătură dar și de mulțumire elevilor de la C.S.E.I., oferindu-le și daruri. În cuvintele lui, Moș Crăciun îi 

apreciază pe tinerii elevi colindători, îi numește: „adevărați români, păstrători ai tradițiilor strămoșești”, îi 
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laudă pentru frumoasele cântări, le dă sfaturi practice, îi îndeamnă la bunătate și la lucrarea faptelor bune 

și, rostită împreună cu elevii, rugăciunea “Tatăl nostru” se înalță spre cer din micul lăcaș al G.P.N. Obcini, 

ca o mare rugă. 

 Au fost clipe frumoase, cu încărcătură spirituală, momente în care conducerea de la G.P.N. 

a probat cuvintele: “Dăriund, vei dobândi!” (Titlul activității), demonstrând faptul că, dăruind dragoste, 

acceptare, un mic dar, obțin respect, apreciere. 

Activitatea a fost popularizată de către mass-media, prin intermediul căreia am arătat faptul că între 

suflete nu pot fi puse bariere, între suflete frumoase se pot înfiripa sentimente nobile, sufletele frumoase 

sunt la fel creatoare de frumos, sufletele frumoase gândesc și simt și prin artă. 

 Astfel, prin parteneriatul dintre cele două instituții (G.P.N. Obcini Suceava și C.S.E.I. 

Suceava) intitulat: “Gândire și simțire prin artă”, demonstrăm că prin educație, cultură, tradiție, artă, copiii 

mici pot realize lucruri mărețe iar elevii mari pot dobândi deprinderi durabile, necesare integrării lor în 

comunitate, în societate. 
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CAP.II- PROIECTE EDUCATIVE 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ  NR.3,  LUGOJ                               

NR. ……. DIN …………………………………….         

                  AVIZAT DIRECTOR,                                                    

                                                                                                                    Prof.  

 

A.N.M. CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL BANAT-CRIȘANA, LUGOJ 

NR. …………DIN……………………………………………………………………….. 

 

 

                  AVIZAT DIRECTOR,                                                    

  Meteorolog ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT EDUCATIV 

 

CUNOAȘTEREA ACTIVITĂȚILOR 

 LA STAȚIA METEOROLOGICĂ LUGOJ 

 

 
COORDONATOR  PROIECT: 

Prof. DORINA MICU 
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Lugoj 

22.01.2014 

Coordonator proiect:  

 Prof. Dorina MICU 

 Meteorolog  

 

Echipa de implementare a proiectului: 

 Prof. Dorina MICU 

 Meteorolog 

 

Motivația proiectului: 

Cunoașterea activităților de la A.N.M. CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL BANAT-

CRIȘANA, LUGOJ, în vederea înțelegerii modului în care se realizează înregistrarea valorilor elementelor 

meteorologice și se apreciază caracteristicile vremii. 

Resursele proiectului: 

Umane: elevii clasei a V-a, cadre didactice, meteorologul de serviciu; 

Materiale: prezentare Power Point, aparate și instrumente pentru măsurarea elementelor climatice 

(temperatură, presiune atmosferică, precipitații, punctul de rouă, nori, nebulozitate, regim eolian), 

calculator etc. 

Informaționale: site-uri, manuale etc. 

Financiare: -  

Parteneriale:  A.N.M. CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL BANAT-CRIȘANA, LUGOJ, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3,  LUGOJ. 

 

Descrierea proiectului: 

Scopul: Acumularea de noi cunoștințe cu privire la starea vremii din orizontul local, prin descrierea 

platformei meteorologice și a instrumentelor de lucru și prin asistarea la transmiterea live a datelor 

meteorologice culese la Stația Meteorologică Lugoj, către A.N.M. CENTRUL METEOROLOGIC 

REGIONAL BANAT-CRIȘANA, TIMIȘOARA.  

 

Obiective specifice: 

✓ Dobândirea unei orientări climatice generale, prin utilizarea hărților climatice ale României 

existente în atlasele școlare, prin intermediul cărora se pot aprecia valori medii multianuale referitoare la 

temperatură, precipitații, vânturi etc.; 
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✓ Înțelegerea modului în care se realizează înregistrarea valorilor elementelor climatice și se 

apreciază starea vremii, prin cunoașterea activităților de la stația meteorologică; 

✓ Realizarea de observații și măsurători în orizontul local. 

 

Durata de desfășurare a proiectului: o zi; 

Grup - țintă: elevii clasei a V-a, de la Școala cu clasele I – VIII, Nr.3,  Lugoj; 

Beneficiari direcți: elevii, cadrele didactice; 

Mijloace de utilizare: conversația, povestirea, demonstrația etc. 

Etape în derularea proiectului: 

I. Expunerea noilor cunoștințe despre vreme, despre elementele climatice, despre platforma 

meteorologică, despre aparatele și instrumentele utilizate pentru măsurarea elementelor climatice, prin 

intermediul unei prezentări Power Point, în data de 22.01.2014; 

II. Vizitarea Stației Meteorologice Lugoj, în data de 22.01.2014. 

 

Conținutul proiectului: 

Nr. 

crt. 

Activitate Loc de 

desfășurare 

Termen Responsabil 

1. Se fac precizări asupra 

noțiunilor: vreme, stație 

meteorologică, platformă 

meteorologică, prognoză 

meteorologică, buletin 

meteorologic, temperatură, 

precipitații, presiune, nori etc. 

Sala de clasă 22.01.2014 Prof. Micu D. 

2. Se efectuează o serie de 

observații specifice și se 

realizează transmiterea datelor 

meteorologice culese la Stația 

Meteorologică Lugoj către 

A.N.M. Centrul  Meteorologic 

Regional Banat-Crișana, 

Timișoara 

Stația 

Meteorologică 

Lugoj 

22.01.2014 Meteorolog 
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Director,                                                                                                            Meteorolog 

 

 

 

A.N.M. CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL BANAT-CRIȘANA, LUGOJ 

STR. TAPIEI, Nr. 64, Loc. LUGOJ, Jud. TIMIS, Cod poştal: 305500 

NR. ……………. /  

 

ADEVERINȚĂ 

 

Se adeverește prin prezenta că d-na/d-nul _______________________________________ de la 

Școala GIMNAZIALĂ Nr. 3, Lugoj, a participat în calitate de îndrumător la proiectul „Cunoașterea 

activităților la Stația Meteorologică Lugoj”, în data de 22.01.2014, organizat de Școala Gimnazială Nr. 3, 

Lugoj, în parteneriat cu A.N.M. Centrul  Meteorologic Regional Banat-Crișana, Lugoj, județul Timiș. 

Se eliberează prezenta spre a-i servi la completarea dosarului personal. 

 

 

Director,                                                                                                       Meteorolog, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carte-telefoane.info/index.php?strada=STR.%20TAPIEI&localitate=LUGOJ&judet=TIMIS
http://www.carte-telefoane.info/index.php?localitate=LUGOJ&judet=TIMIS
http://www.carte-telefoane.info/index.php?judet=TIMIS
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Consilier educativ,       Director, 

Prof. Anișoara Olaru      Prof. Simona Pușcașu-Gavrilă 

PROIECT DE ACTIVITATE 

EXTRACURRICULARĂ 

 

ȘEZĂTOARE: OBICEIURI DE CRĂCIUN- ȘEZĂTOAREA SPIRIDUȘILOR 

 

 

 

Coordonator: Prof.înv.primar: Anuță Angelica 

Durata proiectului: 17 decembrie 2019 

Domeniul cultural-artistic, arte vizuale  

Locul desfășurării: Școala Gimnazială Nr. 1 Răchiți 

 

Argument 

Ancorarea elevilor de clasa I  în realitatea imediată a comunității de apartenență este un fundament al 

construcției actului didactic. 

Cum tradițiile se manifestă la vedere, în mod constant, în diferite momente ale anului, de multe 

ori copiii le preiau formal, aprofundând mult mai târziu izvoarele și semnificația acestora. Rolul unei 

activități de tip șezătoare, la care să participe inclusiv părinți, este și acela de a perpetua aspecte ale 

tradiției, dar și de a colecta și difuza explicații la nivelul potrivit de receptare pentru simbolistica și 

rădăcinile acestor obiceiuri. Aducerea împreună a părinților cu elevii la o șezătoare dedicată trecerii de la 

iarnă la primăvară reprezintă o replică la scară mică a modului de transmitere a unor legende, povești, 
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mituri între generații, mai ales prin viu grai, însoțind, așa cum e obiceiul din bătrâni al unui neam așezat, 

esteticul cu utilul. Elevii, ca și părinții, sunt încurajați să-și împărtășească din cunoștințe, idei și pricepere 

către ceilalți, să colaboreze, să se ajute între ei. 

 Întărirea sentimentului de apartenență la comunitate, de implicare în viața acesteia este marele 

câștig pe termen lung, deopotrivă cu încredințarea valorilor tradiționale către tânăra generație. 

Pretutindeni în lume,omul marchează prin serbări rituale schimbarea  anului,dar de 

asemenea,pretutindeni cea mai mare sărbătoare rămîne  Crăciunul. 

“Şezătoarea” era locul în care se învăţau şi se perfecţionau deprinderile de muncă şi se 

transmiteau datinile şi obiceiurile. Elevii clasei a I, însoțiți de părinți  vor readuce datinile strămoșilor 

noștri sărbătorind Crăciunul printr-o șezătoare de Crăciun. 

SCOP :  Valorificarea  potenţialului creator  al copiilor privind  capacitatea acestora  de a realiza 

decorațiuni specifice, de a reproduce strigături din strămoși, de a spune ghicitori, bancuri, urături, colinde 

și de a prezenta portul tradițional moldovenesc. 

OBIECTIVE :  

                   Dezvoltarea dragostei pentru frumos 

                  Dezvoltarea dragostei pentru tradiții 

                  Dezvoltarea potențialului creativ 

                 Stimularea creativităţii şi comunicării 

Durata de desfăşurare: 2 ore 

Grupul țintă: 13 elevi din clasa I și părinții acestora. 

Locul desfășurării: sala de clasă. 

Perioada de desfășurare: 17 decembrie 2019. 

Pregătirea pentru șezătoare:  

Sala este amenajată în stil național – Casa mare. Este împodobit Pomul de Crăciun. În partea de 

răsărit se află icoana Maicii Domnului. Ard lumînări, lîngă icoană este prins un crăciunaș,  la păretare 

busuioc, pe masă colaci, mere, nuci, bomboane, covrigi, turte dulci.  

     Stăpîna casei (învățătoarea) așteaptă oaspeți, colindători. 

Discipline implicate în proiect:  

Arte vizuale și abilități practice 

Dezvoltare personală 

Comunicare în limba română 

Matematică și explorarea mediului 

Muzică și mișcare 

Metode de evaluare: 
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Observare sistematică a activității elevilor 

Evaluarea individuală 

Probă practică 

Responsabil proiect: prof.înv. primar Angelica Anuță 

Colaboratori: 

Simona Pușcașu-Gavrilă –director la Școala Gimnazială Nr. 1 Răchiți 

Anișoara Olaru–consilier educativ 

Materiale, resurse: 

Resurse umane: elevii clasei I, părinții elevilor, cadre didactice. 

Resurse materiale: laptop, conexiune internet, coli A4 albe și color, creioane colorate, carioci, carton, 

pânză de sac, etamină, , material texti  înflorat, sârmă, lipici, foarfece, șabloane. 

Popularizarea proiectului: prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice a învățătorilor de la 

Școala Gimnazială Nr. 1 Răchiți, expoziție cu lucrări realizate în timpul șezătorii
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LICEUL TEHNOLOGIC ”ELENA CARAGIANI” 
MUNICIPIUL TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI 
STRADA COSTACHE RACOVIȚĂ NR. 20B 

TELEFON/FAX 0236.817.861 
COD SIRUES 179706152 COD FISCAL 4040156 
e-mail:gsi_tecuci@yahoo.com site: www.gsit.ro  

    

 

 

PROIECT EDUCAŢIONAL CARITABIL 

,,UN ZÂMBET DE COPIL” 

  

 

 

    

Numărul cadrelor didactice implicate: 

COORDONATORUL PROIECTULUI :  PROF. DE RELIGIE,  BÂTICA AURELIA  

  

COLABORATORI:  

✓ prof. Popovici Anca 

✓ prof. Irimia Laura 

✓ prof. Mardare Liliana 

 

 MOTIVAȚIA PROIECTULUI: 

             Modelul desăvârșit al milosteniei, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne-a arătat, în diferitele pilde 

cum trebuie să avem grijă de aproapele nostru, împlinind porunca iubirii.  

             Activitatea, devenită o tradiţie şi un proiect de suflet a elevilor și cadrelor didactice a Liceului 

Tehnologic ,,Elena Caragiani”-Tecuci, şi-a propus în fiecare an imitarea modelului de bunătate oferit de 

Sfântul Nicolae, prin cultivarea virtuţii milosteniei şi a întrajutorăriii celor aflaţi în situaţii de lipsuri și 

sprijinirea copiilor aflați  în nevoi. 

            Cu toţii şi-au exprimat sentimentele de bucurie trăite, de mulţumire pentru vizita primită, precum 

şi necesitatea ca astfel de activităţi, cu o încărcătură sufletească aparte, să se mai desfăşoare pe viitor la 

acești copii. 

 

 

 

mailto:gsi_tecuci@yahoo.com
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SCOP   

✓ Promovarea activităților caritabile - de voluntariat în rândul elevilor și al cadrelor didactice; 

   

 

 

OBIECTIVE 

• Achiziționarea de rechizite școlare, jucării și donarea acestora copiilor de la Școala Gimnazială,, 

Ion Petrovici” 

• Formarea și dezvoltarea spiritului civic la elevi și la cadrele didactice;  

• Conștientizarea și valorificarea importanței sărbătorilor creștine;  

• Dezvoltarea și cultivarea valorilor morale;    

 

GRUPUL ŢINTĂ  

• Elevii săraci  din Școala Gimnazială ,,Ion Petrovici”-Tecuci clase primare   

 

RESURSE UMANE    

 Elevi; Cadre didactice;    

ECHIPA DE PROIECT  

Prof. Bâtica Aurelia  coordonator de proiect 

Profesori colaboratori: 

✓ Prof. prof. Popovici Anca 

✓ prof. Irimia Laura 

✓ prof. Mardare Liliana 

    

REZULTATE AŞTEPTATE:   

✓ Formarea atitudinii tolerante și responsabile la elevi; 

✓ Implicarea elevilor și a cadrelor didactice în activităţile organizate; 

✓ Asumarea unor roluri şi responsabilităţi în derularea activităţilor de către elevi, dar şi de către 

profesori    

LOCUL DESFĂŞURĂRII 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION PETROVICI”-TECUCI    

 

 



 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

498 
 
 

ACTIVITĂŢI ŞI MODALITĂŢI DE DESFĂŞURARE   

✓ Constituirea comitetului de acţiune; 

✓  Întocmirea proiectului de către coordonatori; 

✓  Achiziționarea produselor ; 

✓   Distribuirea produselor către beneficiari; 

✓  Realizarea unei expoziţii fotografice cu poze din cadrul activităţii. 

 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIREA ACTIVITAȚII PARTICIPANȚI DATA/PERIOADA OBSERVAȚII 

1. Prezentarea şi popularizarea 

proiectului 

Cadre didactice  

Elevi 

Noiembrie 2019  

2. Achiziționarea produselor  

( rechizite, jucării) pentru copii 

Cadre didactice Decembrie 2019 

Martie -Aprilie 2020 

 

3. Distribuirea produselor 

 

Cadre didactice 

 Elevi 

9-13.12.2019 

 

 

4. Evaluarea activităților și 

diseminarea acestuia în școală

   

Echipa de proiect   

     

 Coordonator proiect,  

Prof. BÂTICA AURELIA 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

 

PROF. INV. PRIMAR BALEA DELIA ELENA 

     ȘCOALA GIMNAZIALĂ  ,,VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA, JUD. ALBA  

 

Argument 

 

          Abordarea interdisciplinară a procesului de predare – învăţare–evaluare reprezintă o modalitate 

inovatoare de organizare şi restructurare a conţinuturilor şi învăţării cu implicaţii asupra întregii activităţi 

de proiectare a curriculum-ului. Această abordare trebuie să ofere o imagine unitară asupra fenomenelor şi 

proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învăţământ şi să asigure posibilitatea aplicării 

cunoştinţelor dobândite la clasă, în diferite situaţii de viaţă. 

Conexiunile care se stabilesc în procesul educativ-formativ au o funcție cognitivă şi una educativă. 

Relaţiile care apar între elevii clasei în cadrul unor activități comune sunt caracterizate  de: formarea 

spiritului de echipă; preocuparea unuia pentru celălalt – colaborarea în realizarea sarcinii de lucru; 

dezvoltarea deprinderilor de comunicare şi dialog; modelarea personalităţii moral-religioase și creatoare a 

copilului. 

Derularea proiectului îi va determina pe elevi să se implice afectiv şi activ în realizarea activităţilor, 

în consolidarea, sistematizarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor despre tradiţiile de iarnă. 

Pentru noi toţi, iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al bucuriilor prilejuite 

de atâtea datini şi obiceiuri legate de Sărbătoarea Naşterii Domnului. Obiceiurile, datinile şi tradiţiile 

populare au venit din veac în veac, cele mai multe transmise prin viu grai, din generaţie în generaţie.  

Crăciunul sau Nașterea Domnului semnifică bucurie, timp petrecut  alături de familie, primirea  şi 

oferirea  cadourilor, împodobirea bradului. Copiii sunt  cei  care aşteaptă cu  nerăbdare şi bucurie  venirea 

lui Moş Crăciun, iar  veselia  lor se exprimă  atât  prin  colindele tradiţionale, cât  şi prin realizarea unor  

lucrări literare şi  plastice sub formă de desene, colaje, felicitări specifice  acestei sfinte  sărbători. Acesta 

este unul  dintre argumentele  acestui  proiect, care  ne  determină ca, anul acesta, să oferim prilejul  tuturor  

copiilor  să  îşi  exprime   bucuria  sosirii Crăciunului  așa cum știu ei mai bine. 

 

 

,,CRĂCIUNUL PRIN OCHI DE COPIL” 
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Scopul proiectului: 

 Cunoaşterea, valorificarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor despre obiceiurile şi tradiţiile 

legate de  Sărbătoarea Naşterii Domnului; 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare, cooperare, creativitate, atenție; 

 Stimularea potenţialului creativ şi artistic al elevilor. 

 

Obiectivele proiectului: 

 Îmbogăţirea cunoştinţelor despre  Sărbătoarea Naşterii Domnului; 

 Recunoaşterea specificului tradiţiilor şi obiceiurilor pentru perioada sărbătorilor de 

iarnă; 

 Redarea în cadrul unor creaţii artistice sau plastice aspecte specifice sărbătorii; 

 Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică individuală şi de grup prin compoziţii 

creative şi expresive. 

 

Durata proiectului:  16-20 decembrie 2019 

 

Resurse umane:  

 elevii clasei a IV-a A, cadre didactice, părinţi, autorități locale. 

 

Resurse materiale:  

 cartoane A4, creioane colorate, carioci, lipici solid, foarfeci, acuarele, pensule, pahar apă, folie 

prospețime, cadouri pentru momentul  ,,SECRET SANTA”. 

 

Locul de desfăşurare:  

 Sala de clasă, alte locații impuse de activitățile proiectului. 

 

Activitățile propuse în cadrul proiectului 
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1. Ornamente de Crăciun 

-realizarea unor decoraţiuni specifice Crăciunului : felicitări, clopoţei, globuri, coroniţe, brăduţi, elfi,  etc. 

 

 

 

2. ,,Splendoarea iernii văzută prin ochi de copil” 

-pictură pe folie (de prospețime). 

           

3. ,,Am plecat să colindăm!” 

-elevii însoțiți de doamna învățătoare  au  colindat  instituțiile orașului. 

4. ,,Secret Santa” 

-activitate mult așteptată de copii deoarece aceștia, prin tragere la sorți, au  primit un cadou de la colegul 

de clasă. 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 



 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

503 
 
 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCĂCIUNI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FUNDU RĂCĂCIUNI – STRUCTURĂ  
 

                                                                                                

PROIECT  NAȚIONAL ”TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN” 

 

SECȚIUNEA ”ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

 
 

,,CÂND PE PĂMÂNT ȘI ÎN CER RĂSUNĂ COLINDE’’ 

 
 

(serbare şcolară – clasa a III-a, E) 

 
 

Coordonator proiect :  -    prof. înv. primar FARCAȘ-PETIC VERONICA  
 

Argument: 

  

           Pentru noi toţi, iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al bucuriilor prilejuite 

de atâtea datini şi obiceiuri legate de sărbătorirea Naşterii Domnului. Este o perioadă în care primim şi 

dăruim multă iubire şi căldură sufletească. Acest lucru se remarcă şi în entuziasmul cu care se fac pregătirile 

pentru această sărbătoare. 

           Astfel şcoala dedică în fiecare an, acestei sărbători, un program artistic. 

 

Durata proiectului:  19 decembrie 2014 

 

Grup  ţintă: elevii clasei a III,a- E 

 

Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinţi. 

 

Scopul proiectului : 

  

 Săbătorirea Naşterii Domnului prin cântec și recital 

 

Obiectivele proiectului: 

 

 1. Colindăm și prin cântec sărbătorim nașterea pruncului Isus; 

             2. Recităm poezii închinate cinstirii pruncului Isus ; 

 

         Locul de desfăşurare: Sala de clasă 

 

         Metode  de evaluare:        
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           - poezii şi colinde de Crăciun ; 

           - muzică, recital și voie bună ; 

           - activitate dedicată tuturor participanților la serbare; 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

 

 

Nr. 

crt. 

Tema și conținutul activității 

  

 

1. Paula Seling –  

”Cerul și  

pământul” –  

colind 
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2.  

Trei păstori se întâlniră – negativ creștin 

Solo: 

1) Duma Eduard Gabriel 

2) Tamaș Alexandru Celestin 

Refren – elevii clasei a III-a, E 

3. ”Dar unde e Isus”? 

Recital – elevii clasei a III-a, E 

4. ”Iată vin colindători” 

Solo: 

1) Andrei Andreea  

2) Benchea Paula Veronica 

3) Feer Ioana Luiza 

4) Duma Trunchi Bianca Adelia 

5) Cochior Lidia Ștefania 

Refren – elevii clasei a III-a, E 

5. Recital de poezii – elevii clasei a III-a, E 

Recital – poezie – ”O clipă să te-oprești din munca ta, creștine!” – Înv. Farcaș Petic Veronica 

(Autor înv. Farcaș-Petic Veronica) 

6.  ”Deschide ușa creștine” 

Solo: 

1) Duma Eduard Gabriel 

2) Tamaș Alexandru Celestin 

3) Balan Dan Sebastian 

4) Feer Beniamin Ionel 

Refren – elevii clasei a III-a, E 

7.  Recital – poezie – ”Tu n-ai văzut pădurea, copile drag al meu!” – Înv. Farcaș-Petic Veronica 

8.  ”Steaua sus răsare” 

Solo: 

1) Benchea Paula Veronica 

2) Duma Eduard Gabriel 

9. În amintirea lui Moș Crăciun: ”Moș Crăciun cu plete dalbe” – cântăm și împărțim daruri… 

10.  Discuții cu privire la sărbătoarea nașterii Mântuitorului și la rolul serbărilor în viața copiilor.  
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Bibliografie: 

1. Cerul și pământul – colind—Paula Seling; 

2. Trei păstori se întâlniră – negativ – youtube; 

3. Dar unde e Isus – Poezie - https://www.resursecrestine.ro/poezii/108909/dar-unde-e-isus 

4. Iată vin colindători – negativ – youtube; 
5. Poezii religioase – youtube; O clipă să te-oprești din munca ta, creștine – autor –  Înv: Farcaș-

Petic Veronica 
6. Deschide ușa creștine – negativ – youtube; 

7. Poezie – Tu n-ai văzut pădurea – youtube; 

8. Steaua sus răsare – youtube; 

9. Moș Crăciun cu plete dalbe – youtube; 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1RYucLrD7Fb4t

3qQl4p6jHL9i-ldbQA_z%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR1jHa49zGd-

9Ff1WX5_vMTaP6DASelE2bY8yI9hBSn2K9l_lR1ReRSBiXw&h=AT1Du_SaDSQhshPIPSc8IvWMlI

RR6IKfVHx-qVyPfPIoVxHKahFrjLvIbdrOjSr1cPD3xsJCEn3jDulYPJ59W08-fwZW-

ZiouwFUZQcIWfrH7P_dGFj8E7eeGizXzRnIGmXDtw 

 

Audiție placută tuturor! 

Craciun2019audio.

mp3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.resursecrestine.ro/poezii/108909/dar-unde-e-isus
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1RYucLrD7Fb4t3qQl4p6jHL9i-ldbQA_z%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR1jHa49zGd-9Ff1WX5_vMTaP6DASelE2bY8yI9hBSn2K9l_lR1ReRSBiXw&h=AT1Du_SaDSQhshPIPSc8IvWMlIRR6IKfVHx-qVyPfPIoVxHKahFrjLvIbdrOjSr1cPD3xsJCEn3jDulYPJ59W08-fwZW-ZiouwFUZQcIWfrH7P_dGFj8E7eeGizXzRnIGmXDtw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1RYucLrD7Fb4t3qQl4p6jHL9i-ldbQA_z%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR1jHa49zGd-9Ff1WX5_vMTaP6DASelE2bY8yI9hBSn2K9l_lR1ReRSBiXw&h=AT1Du_SaDSQhshPIPSc8IvWMlIRR6IKfVHx-qVyPfPIoVxHKahFrjLvIbdrOjSr1cPD3xsJCEn3jDulYPJ59W08-fwZW-ZiouwFUZQcIWfrH7P_dGFj8E7eeGizXzRnIGmXDtw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1RYucLrD7Fb4t3qQl4p6jHL9i-ldbQA_z%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR1jHa49zGd-9Ff1WX5_vMTaP6DASelE2bY8yI9hBSn2K9l_lR1ReRSBiXw&h=AT1Du_SaDSQhshPIPSc8IvWMlIRR6IKfVHx-qVyPfPIoVxHKahFrjLvIbdrOjSr1cPD3xsJCEn3jDulYPJ59W08-fwZW-ZiouwFUZQcIWfrH7P_dGFj8E7eeGizXzRnIGmXDtw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1RYucLrD7Fb4t3qQl4p6jHL9i-ldbQA_z%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR1jHa49zGd-9Ff1WX5_vMTaP6DASelE2bY8yI9hBSn2K9l_lR1ReRSBiXw&h=AT1Du_SaDSQhshPIPSc8IvWMlIRR6IKfVHx-qVyPfPIoVxHKahFrjLvIbdrOjSr1cPD3xsJCEn3jDulYPJ59W08-fwZW-ZiouwFUZQcIWfrH7P_dGFj8E7eeGizXzRnIGmXDtw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1RYucLrD7Fb4t3qQl4p6jHL9i-ldbQA_z%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR1jHa49zGd-9Ff1WX5_vMTaP6DASelE2bY8yI9hBSn2K9l_lR1ReRSBiXw&h=AT1Du_SaDSQhshPIPSc8IvWMlIRR6IKfVHx-qVyPfPIoVxHKahFrjLvIbdrOjSr1cPD3xsJCEn3jDulYPJ59W08-fwZW-ZiouwFUZQcIWfrH7P_dGFj8E7eeGizXzRnIGmXDtw
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PROIECT CULTURAL – EDUCATIV 

EXTRACURRICULAR 

 

 

 

„VĂ  POFTIM  LA  ȘEZĂTOARE”  

 

 

Coordonator:  

PROF. ÎNV. PRIMAR  

FRUJA  LILIANA 

 

 

ARGUMENT: 

Pretutindeni în lume, omul marchează prin serbări rituale schimbarea  anului, dar de 

asemenea, pretutindeni cea mai mare sărbătoare rămâne  Crăciunul. 

Şezătoarea este un obicei popular cu implicaţii atât pe plan productiv, cât şi pe plan socio-

cultural în comunitatea rurală. “Şezătoarea” constă într-o reunire a sătenilor pe grupe de vârstă, practicată 

în special de tineret, pe întreg cuprinsul ţării. În funcţie de zona etnografică, acest obicei purta nume 

diferite: “Furcărie”, “Torcărie”, “Strânsură”, “Opaiţ”, “Danţ” şi “Focuri”, atunci când se organiza afară. 

Fiind şi un loc de creaţie şi circulaţie folclorică, “Şezătoarea” era locul în care se învăţau şi se perfecţionau 

deprinderile de muncă şi se transmiteau datinile şi obiceiurile. Elevii clasei a III-a   vor readuce  datinile 

strămoșilor noștri sărbătorind Crăciunul printr-o șezătoare de Crăciun. 

 

- Resursele proiectului: 

Umane: elevi, părinți, cadre didactice;  

Materiale:  calculator, proiector, imprimantă, costume, fișe de lucru etc. 

Informaţionale: site-uri, reviste, cărţi, emisiuni TV, etc. 

Financiare: autofinanţare; 

Parteneriale: - părinții; 
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Descrierea proiectului: 

SCOP :  Valorificarea  potenţialului creator  al copiilor privind  capacitatea acestora  de a reproduce 

strigături din strămoși, de a spune ghicitori, bancuri, urături, colinde și de a prezenta portul tradițional . 

 

OBIECTIVE :  

                    Dezvoltarea dragostei pentru frumos 

                 Dezvoltarea dragostei pentru tradiții 

         Dezvoltarea potențialului creativ 

                        Stimularea creativităţii şi comunicării 

Durata de desfăşurare: 2 ore 

Grup ţintă: elevii clasei a  III-a   ai Liceului Tehnologic „Crișan” Crișcior, părinții acestora, 

cadre didactice; 

Dotare: Crăciunași, fire de busuioc, dulciuri, nuci, mere, jucării etc 

Etape: 

- Colaj de colinde 

- Strigături 

- Ghicitori 

- Glume 

- Urături 

- Sorcova 

Pregătirea pentru sărbătoare:  

 Sala este amenajată în stil național – Casa mare. Este împodobit Pomul de Crăciun. În partea de 

răsărit se află icoana Maicii Domnului. Ard lumânări, lângă icoană este prins un crăciunaș,  la păretare 

busuioc, pe masă colaci, mere, nuci, bomboane, covrigi, turte dulci.  

     Stăpâna casei mari – bunica și moșul  – așteaptă oaspeți, colindători. 

PREZENTATOR 1: 

Fiincă astăzi e serbare 

Şi cu toţii aţi venit, 

Noi vă facem o urare 

Şi vă spunem: „Bun sosit!” 

Dragi bunice, dragi bunici, 

Dragi mămice şi tătici, 
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Vă poftim la şezătoare. 

Am să-ncep c-o ghicitoare: 

Ce este o şezătoare? 

Cine ştie mâna sus, 

Să vedem ce-aveţi de spus! 

 

PREZENTATOR 2: 

Orice zi de şezătoare 

E un fel de sărbătoare 

Când prietenii se-adună 

Şi muncesc cu voie bună 

Treaba lor cu toţi şi-o fac, 

Dar nici din gură nu tac. 

Basme, glume, ghicitori 

Se spun pe la şezători. 

 

GAZDA 1: 

Anul care se termină 

Ne-a găsit cu masa plină 

Casa mare îngrijită 

Pentru oaspeţi pregătită. 

 

GAZDA 2: 

Asta-i seara sfântă 

Când colindele se cântă! 

E seara de Ajun 

A bătrânului Crăciun!  

-Dar cine-a îndrăznit mă-treb 

Să strice liniştea deplină 

Când stăm cu toţi cu masa plină 

De colăcei şi stele cad 

Ca nişte licurici sub brad? 
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GAZDA 1: 

          -Sunt fete mândre şi feciori, 

Mult îndrăgiţi colindători 

- Haideţi, oameni buni, poftiţi, 

Lângă noi acum să fiţi 

Pe Hristos dacă-l iubiţi 

Cu noi ca să prăznuiţi 

Colind:”Deschide uşa,creştine!” 

COPIL 1 : 

Am venit să colindăm, 

De bine să vă urăm: 

Sănătate şi noroc 

Şi tot anul plin de rod! 

Şi ,dacă tot am venit, 

Vom petrece , negreşit, 

Vom cânta şi vom juca, 

Colinde vom asculta 

Şi proverbe, zicători, 

Și-‘om pleca acasă-n zori! 

 

COPIL 2: 

Noi umblăm și colindăm 

Pe Isus să-l înălțăm 

Și vestim a lui iubire 

Care-aduce mântuire. 

Noi umblăm cu gând frumos 

Ca să spunem de Hristos 

Și mărturisim prin lume 

Pretutindeni Sfântu-I nume. 

 

Colind:”O,ce veste...”           
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        COPIL 3: 

IIsus Hristos ,Împăratul, 

Iată a venit la noi, 

Născându-se din fecioara 

Într-o iesle lângă boi. 

Pe cer s-a arătat o stea 

Vestind la toți venirea Sa 

Iar îngerii în al lor cânt 

Vestiră pacea pe pământ. 

 

COPIL 4: 

Îngerii venind cântau, 

Păstorașii fluierau, 

Crai din depărtări veneau 

Daruri scumpe-I aduceau. 

Aur, smirnă și tămâie 

Pruncului i-aduc în dar 

Călători ce vin în grabă 

Din îndepărtat hotar. 

 

COPIL 5: 

Spre Bethleeem din depărtări 

Porniră magii călători. 

Merseră tot întrebând 

De cel ce s-a născut curând. 

Cu drag apoi când l-au aflat 

În fața lui s-au închinat 

Și i-au adus un dar sfânt 

Ce-aveau mai scump pe-acest pământ. 

 

COPIL 6: 

Cine-s oare acești 3 oameni 

Care merg cu pas grăbit? 
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Sunt 3 magi vin de departe 

Dup-o stea din răsărit 

Steaua îi călăuzește 

Și pe ei spre Bethleem 

Tot la vestea minunată 

Cu copilul cel suprem 

Steaua le străluce tainic 

Și se-oprește falnic sus 

Semn că au ajuns acolo 

Unde s-a născut Iisus. 

 

Colind:”Trei păstori se întâlniră”... 

 

COPIL 7: 

Ai să-ţi mai aduci aminte? 

Iarnă cu clăbuci de puf, 

Fluturi- fulgi şi fulgi- mărgele 

Înotând prin alb văzduh? 

 

COPIL 8: 

O noapte de cerneală violetă 

A poposit usoară la fereşti 

Doar pe prichiciul vechi abia zăreşti 

O dungă trasă apăsat cu cretă... 

A nins cu fulgi de vată, ca-n poveşti. 

 

COPIL 9: 

Un pui de brad adus din iarna rece 

Stă-n mijloc mândru şi semeţ de parcă 

Se crede încă sus, la el în munte. 

Îi râd pe crengi lumânărelele mărunte 

Cu flăcări aurii de poleială. 
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COPIL 10 : 

Primul brad nu se va stinge 

În zăpada din poveşti. 

Nu-i aşa că toate-acestea 

Peste foarte multă vreme 

Ai să ţi le aminteşti? 

 

Colind : »O,brad frumos... » 

 

          COPIL 11: 

A venit la mine mama 

Şi mi-a spus cu-n zâmbet bun: 

„-Puiule, stai treaz, ia seama, 

Şi ascultă toată gama 

Cântecelor de Crăciun!” 

 

COPIL 12: 

Clătinând apoi fereastra, 

Vântul mi-a şoptit uşor: 

„-Puiule, în noaptea asta 

Îşi despică norii creasta 

Şi vin îngerii în zbor...” 

 

COPIL 13: 

Iar o vrabie măruntă 

Ciripi de pe pervaz: 

„-Puiule, stai treaz şi-ascultă... 

Ia, auzi...ce oaste multă!... 

Nu dormii!...Auzi?...Stai treaz!...” 

 

 

COPIL 14: 

Am răspuns la toate: „Bine!” 
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Şi...am adomit în pat... 

Iar târziu, din zări senine, 

A venit Iisus la mine 

Şi, zâmbind, m-a sărutat! 

 

Colind :”Afară ninge liniştit…” 

GAZDA 1: 

-V-am ascultat  ,mi-am amintit  

C-am fost şi eu ca voi... 

Şi ,zău,vă spun:aş da –napoi 

Din ani,căci am îmbătrânit... 

      De-aceea, dac-aţi putea 

        Cântaţi-mi  de dor ceva... 

 

Cântec: “Sanie cu zurgălăi...” 

GAZDA 2: 

Pentru ca-i o şezătoare, 

Spuneţi câte-o ghicitoare , 

Să ne-nveselim puţin 

La un păhărel de vin. 

 

COPIL 15: 

-Vreţi să vă spun eu o ghicitoare? 

,,Este o fiinţă ciudată, 

Ţese-o pânză minunată! 

Fără iţe, fără spată?” (păianjenul) 

 

COPIL 16: 

-Ia ghiciţi, copii: 

,,Cine-i mititel într-o ureche, 

Vrednic fără pereche?” (acul) 

      COPIL 17: 

-Ia mai ghiciţi, copii: 
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,,Cine îndrăgeşte focul, 

Şi-şi spală mereu cojocul?” (pisica) 

 

COPIL 18: 

,,Şi un an de mă priveşti, tot pe tine te zăreşti...” 

(oglinda) 

 

FETIŢĂ 19: 

-Eeee... știm noi,feciori, o vorbă pentru voi!!! 

La plăcinte înainte, la război înapoi!!! (Râd fetele) 

 

BĂIAT 20: 

 

-Nu ne lăsăm mai prejos,Vă dăm replica frumos: 

- Toată ziua e-n oglindă 

Şi gunoiu-i până-n grindă! 

Hai să prindem 6 boi 

Să mai scoatem din gunoi! 

 

 

FETIŢĂ 21: 

Ştim noi cât de viteji puteţi să fiţi! 

Prin sat treceau holteii 

Şi era noaptea-n toi 

Şi se fereau, căci îi lătrau căţeii….de usturoi!!!(Râd fetele) 

 

BĂIAT 22: 

-  Ooofff, mai fetelor dar pretenţioase mai sunteţi! 

Acuma sunteţi ca în proverbul acela: 

Când era o copiliţă 

Mulţi i-ar fi cerut guriţă 

Astăzi unii ce n-ar da 

Să scape de gura sa?? 
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DANSURI  POPULARE  

COPIL 23: 

                   ANUL VECHI:    

       Frunză verde de mărari, 

Bună seara gospodari 

Puțin am să vă vorbesc 

Anul Nou să-l întâlnesc. 

 

COPIL 24: 

ANUL NOU :Bună seara, veterane ! 

 

AV:Bun întâlnit căpitane! 

 

AN:Tu ești Ștefan sau Mihai? 

Glorios trecând pe plai 

Sau vreun alt apărător 

Al acestui brav popor? 

 

AV: Anul vechi sunt tinerețe 

La capăt de bătrânețe 

Mi s-a împlinit sorocul! 

Ia-mi cu vrednicie locul! 

 

AN: Mulțumesc părinte bun 

Eu poruncii mă supun 

 

AV: Uite c-am îmbătrânit 

Și sorocul mi-a sosit 

Multe n-am îndeplinit 

Tu ești tânăr plin de viață 

Deci ascultă a mea povață 

Dupa ce-ai analizat 
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Ce eu am realizat 

Stai un pic și te socoate 

Cum să ne aduci de toate. 

Fă ca anul care vine 

Să aducă numai bine! 

Fiule, fii generos 

Cu acest popor frumos! 

Dă-I  belșug ,încarcă-I glia 

Bine fie-n România! 

 

AN: Eu îți multumesc fârtate 

Pentru sfaturile date 

Voi veghea ca fiecare 

Și cel mic ca și cel mare 

Să aibă belșug pe masă 

Și-nțelegere în casă! 

Eu cât pot oi încerca 

An mai bun să fie 

Dar asta o vom vedea 

În anul ce-o să vie 

Vă doresc la fiecare 

Mult belșug și bunăstare. 

 

GAZDELE ÎMPART COLINDĂTORILOR MERE, NUCI ŞI COVRIGI. 

 

COPIL 26: 

Rămâi gazdă sănătoasă 

Noi plecăm la altă casă 

Şi-acolo-m colinda 

Până când s-o însera. 

Iar la anul care vine 

Sa ne astepți tot așa bine.  
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COPIL 27: 

Sa deie bunul Dumnezeu 

Noroc și bucurie 

La toată casa de români 

Belșug și veselie. 

 

TOȚI: 

Fii An Nou bine venit! 

Să trăiești fericit! 

La anul și la Mulți Ani! 

 

SE CÂNTĂ “LA MULŢI ANI! 

 

   

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1  BĂLUȘENI 

COM. BĂLUȘENI, JUD. BOTOȘANI 
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Activitate extrașcolară în limba engleză cu tema “Winter Customs and Traditions” 

 

Prof. Silter Andreea, Liceul Tehnologic Sf. Antim Ivireanu, sector 6, București 

 

 Titlul activității: Winter Customs and Traditions 

 Tipul activității: concurs interactiv în limba engleză 

 Scopul: dobândirea și/sau îmbunătățirea cunoștințelor despre obiceiurile și tradițiile de iarnă, 

precum și a competențelor digitale și lingvistice 

 Elevi participanți: căte 2-3 reprezentanți ai claselor a VI a de la școlile din sector 

 Durata și locul desfășurării activității: 30 min în laboratorul de informatică 

 

 Descrierea activității: 

În cadrul acestui concurs interactiv elevii și-au testat și îmbogățit cunoștințele despre obiceiurile și 

tradițiile de iarnă, prin intermediul unui modul digital de predare-învățare-evaluare în limba engleză, pe 

care l-am creat cu ajutorul soft-ului HotPotatoes, în cadrul workshop-ului european „Linking and Learning 

Europe”, desfăsurat în Bruxelles, Belgia.  

Testele sunt alcătuite din diverse tipuri de exerciții interactive cu scor și feedback rapid, de tipul 

întrebări cu mai multe variante de răspunsuri, text lacunar, rebus și ordonare de cuvinte, acestea bazându-

se pe cunoștințele elevilor dobândite în cadrul orelor de limba engleză. 

 

Descrierea rezultatelor obținute în urma activității: 

 

În urma finalizării exercițiilor interactive elevii și-au îmbogățit cunoștințele despre obiceiurile și tradițiile 

de iarnă pe de o parte, iar pe de altă parte și-au dezvoltat competențele digitale și lingvistice. 

 

Modalități de evaluare: 

 

Elevii au fost evaluați si ierarhizați pe baza feedback-ului/scorului obținut după parcurgerea tuturor 

tipurilor de exerciții interactive. S-au acordat diplome și dulciuri tuturor elevilor participanți, iar cei care 

au obținut cel puțin 80%, au primit și cartea Oliver Twist de Charles Dickens. 

 

Sustenabilitatea activității: 
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Rezultatele obţinute şi modalitatea atractivă de testare și îmbogățire a cunoștințelor despre obiceiurile și 

tradițiile de iarnă au fost apreciate pozitiv de către elevi, aceştia manifestându-și dorinţa de a utiliza module 

digitale şi în alte contexte educaţionale. Acestea au avantajul de a fi centrate pe nevoile și interesele 

elevilor, permițându-le acestora să lucreze în ritm propriu, fără a mai fi expuși stresului generat de 

evaluarea tradițională. 

 

Concluzii: 

 

Această activitate extrașcolară a constituit pentru elevi un bun prilej de exersare în contexte noi a 

cunoștințelor despre obiceiurile și tradițiile de iarnă, dar și de dezvoltare de noi competențe. 

Prin participarea la concursul interactiv interșcolar „Winter Customs and Traditions” elevii și-au dezvoltat 

nu numai latura cognitivă, dar și cea relațională și afectivă, competențele dobândite servindu-le ca suport 

pentru învățare în activitățile desfăsurate la clasă, în mod formal. 
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Magia Crăciunului 

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ 

 

 

22 DECEMBRIE 2019 

Coordonatori: prof. Avram Alexandra-Andreea 

 

 

1. Argument 

 Sărbătoarea Crăciunului, alături de celelalte sărbători de iarna, sunt îndragite nu doar de copii, ci 

deopotrivă, de adulți, deoarece ele ne amintesc de vremea copilăriei, a inocenței, a bucuriei. Crăciunul este 

o sărbătoare a bucuriei, dar și a speranței împlinite prin Nașterea Mântuitorului. Născut în ieslea cea săracă 

a Betleemului, Pruncul sfânt ne umple casele și inimile de pace, bucurie și binecuvantare. De aceea, în 

acord cu marea importanță pe care creștinii o acordă acestei sărbători, poporul român a înfrumusețat-o cu 

tradiții bogate și unice. Așa sunt, de pildă, colindatul și mersul cu steaua, obiceiuri păstrate cu sfințenie din 

vremuri străvechi în satele românești, dar și în orașe. Colindători și gazde se bucură împreună de vestea 

Nașterii mântuitoare și de posibilitatea de a dărui unii altora.  

 Astfel, dorind să se asemene îngerilor ce cântau în cinstea Nașterii, dar si păstorilor și magilor care 

au mers să se închine lui Iisus, elevii Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bălușeni au pornit timpul colindelor la 

biserica din sat, aducând bucuria și lumina sărbătorii mult așteptate în inimile și pe chipurile celor prezenți.  

2. Scopul activității 

 Consolidarea și îmbogățirea cunoștințelor despre sărbătoarea Crăciunului în tradiția și 

spiritualitatea românească. 
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3. Obiectivele activității: 

a. elevi 

- să conștientizeze importanța sărbătorii Nașterii Domnului în spiritualitatea românească 

- să interpreteze diferite roluri 

- să intepreteze colinde și cântece de Crăciun 

- să recite poezii despre Crăciun și Anul Nou 

- să prezinte datini și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou 

- să participe cu interes, într-o atmosferă destinsă, plăcută, stimulativă, la serbarea școlară 

b. părinți 

- conștientizarea rolului pe care  îl au activitățile extracurriculare în dezvoltarea armonioasă a elevului 

- implicarea, alături de elevi și profesori, în organizarea activității 

2. Grupul țintă: 

- elevi 

- cadre didactice 

3. Durata activității: 

-22 decembrie 2018  

4. Programul activităților: 

- realizarea de ornamente specifice sărbătoriloe de iarnă 

- amenajarea unei expoziții cu desene specifice 

- program artistic cu scenetă, poezii și colinde românești  

5. Locul de desfășurare: 

- Biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, sat Bălușeni, comuna Bălușeni, județul Botoșani 

 

6. Evaluarea activității: 

- prin număr de participanți 

- gradul de implicare și entuziasm al participanților 

- impactul asupra participanților și a comunității parohiei 

- calitatea activității 

- fotografiile realizate 



 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

523 
 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

524 
 
 

Proiect educațional ,,Tradiții și obiceiuri românești” 

Prof.Bârzoi Rodica 

Colegiul Tehnic ,,Ion Mincu,, Tg. Jiu 

 

 

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” 

Adresa completă Lt. Col. D-tru Petrescu, nr. 4, Tg-Jiu, Gorj 

Nr. de telefon/fax 0253214401 

Site şi adresă poştă electronică i_mincu_2003@yahoo.com 

Coordonator/i (nume şi prenume, funcţie, date de contact) Profesor Bârzoi Rodica 

Email: rodica_liviu@yahoo.com 

Tel. 0771611745 

 

Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. total de 

cadre didactice din unitate 

50 cadre didactice participante/ 10 cadre 

didactice din cadrul Colegiului Tehnic 

͈Ion Mincu̎ 

Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect 30 

Alte programe/proiecte organizate (enumeraţi mai jos max. 5 

titluri de proiecte, perioada de desfăşurare şi finanţatorul) 

Festivalul-concurs intejudețean «Les 

Amis Francophones» 01.10.2017 – 

30.06.2018 – finanțare din surse proprii 

Proiectul intejudețean «Orașul este al 

nostru, noi suntem ai lui!» 01.10.2017 – 

30.06.2018 – finanțare din surse proprii 

Proiectul județean «Lectura, o necesitate 

de fiecare zi.Rolul activităților 

extrașcolare în educarea limbajului» 

01.10.2018 – 30.06.2019 – finanțare din 

surse proprii 

 

mailto:i_mincu_2003@yahoo.com
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B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului :  ,,Tradiții și obiceiuri românești” 

B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului : concurs 

 B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul:  

▪ Domeniul cultural-artistic-folclor, tradiții , obiceiuri 

B4: Ediţia nr. I 

B5. Număr participanţi la proiect: 110 

B6: Bugetul proiectului: 

Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse 

300 0 300 

Contribuţia minimă a aplicantului este de 30% din bugetul total al proiectului (condiţie eliminatorie) 

B7: Proiectul este cu participare:   X  directă,     indirectă,    online. 

C.REZUMATUL PROIECTULUI  

Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră: 

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate 

        Grupul ţintă este format din 50 de elevi din ciclul gimnazial și liceal, precum şi 60 de cadre didactice 

din învăţământul  gimnazial și liceal .  

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi : 50 de elevi şi 60 de cadre didactice din învăţământul 

Gimnazial și preuniversitar 

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura 

1. Pregătirea proiectului 

2. Lansare proiect 

3. ”Traditii si obiceiuri de iarna în Gorj”- concurs 

4. Simpozion ” Rolul activităților extrașcolare in educație” 

5. Elaborarea  publicaţiei ce va conține lucrările prezentate în cadrul proiectului  

 

d.Descrierea activităţii principale 

Concurs intre elevi pe tema “Tradiții și obiceiuri de iarnă în Gorj” prezentări PowerPoint și concurs de 

referate. 

e.Impactul educativ estimat asupra grupului țintă. 
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         Activitatea propusă încearcă să  conştientizeze atât elevii cât și cadrele didactice cu privire la rolul și 

importanța tradițiilor și obiceiurilor străbune în viața tinerilor și dobândirea de noi strategii didactice menite 

să imbunătățească procesul didactic. 

 

D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)   

             Prin acest proiect se dorește cunoașterea tradițiilor si obiceiurilor de iarna din județul nostru pe 

care să le valorizăm in activități școlare și extrașcolare . Dorim ca tradițiile și obiceiurile să fie cunoscute, 

preluate și transmise generațiilor viitoare. 

D.2. Scopul proiectului 

  Stimularea interesului elevilor pentru cunoastere, dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei  

acestora în vederea formării/dezvoltării unor competenţe-cheie și realizarea unui schimb de informaţii, de 

experienţe şi de exemple de bună practică atât între elevi, cât şi între cadrele didactice Perfecționarea 

cadrelor didactice cu privire la modalitățile de atragere spre cunoastere prin folosirea sistemelor alternative 

de educație în genul software educațional, îmbogățindu-și cunoștințele cu privire la tradițiile si obiceiurilor 

zonelor din care provin, dezvoltând abilități de a construi un mediu educațional care să motiveze elevul în 

procesul de apropiere față tradiții și obiceiuri. 

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului 

  - identificarea, la nivel judetean, a minim 60 de cadre didactice, respectiv 10 de unități școlare interesate 

să participe la activitățile din proiect;  încurajarea elevilor spre cunoasterea tradițiilor românesti, 

  - valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice prin realizarea unui volum pe tema “Rolul 

activităților extrașcolare în educație “ în care să fie incluse minim 50 de lucrări; 

  - încurajarea schimbului de idei între generaţii, prin implicarea activă, în demersul didactic de  specialitate, 

   -  dezvoltarea de parteneriate instituționale.   

D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;  

Proiectul se adresează elevilor de gimnaziu / liceu și cadrelor didactice din cadrul instituțiilor partenere 

(nivel gimnazial şi liceal).  

D.5. Beneficiarii direcți și indirecți; 

       Activitaţile realizate vor fi promovate în toate şcolile participante. Astfel un numar de aproximativ 100 

de elevi şi 100 cadre didactice  vor fi beneficiarii indirecţi ai acestui proiect.   

D.6. Durata proiectului: 1.11.2019 – 1.06.2020 

D.7. Descrierea activităţilor  

 



 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

527 
 
 

a.Titlul activităţii: Pregătirea proiectului 

 Data/perioada de desfăşurare 1.11.2019 – 15.11.2019 

 Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Tg Jiu-CDI 

Participanţi:  echipa de proiect, partenerii 

Descrierea pe scurt a activității: contactarea partenerilor, încheierea acordului de parteneriat, stabilirea 

responsabilităţilor.  

 b.Lansarea proiectului  

Data/perioada de desfăşurare: 15.11.2019-01.12.2019   

Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Tg Jiu-CDI 

Coordonator: prof. Bârzoi Rodica, coordonator la nivel județean al proiectului;  

Participanţi: profesori din școlile implicate în proiect  

Descrierea activității: se prezintă participanților direcți și online calendarul activităţilor, regulamentul şi 

aspectele organizatorice.  

c.Titlul activității: Concurs-”Gorj-Tradiții și obiceiuri de iarnă din Gorj” 

 Data/perioada de desfăşurare: 12.12.2019 

 Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Tg Jiu-CDI 

 Participanţi: elevi din ciclul  gimnazial și liceal coordonați de un cadru didactic 

 Descrierea pe scurt a activității: participanții vor completa şi transmite în format doc. Fișa de înscriere pe 

adresa: rodica_liviu@yahoo.com   Detaliile cu privire la concurs se găsesc în Regulamentul concursului 

d.Titlul activităţii: Simpozionul ”Rolul activităților extrașcolare în educație” 

Data/perioada de desfăşurare: 2.04.2020 

Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Tg Jiu-CDI 

Participanţi: 60 cadre didactice, reprezentanți ai ISJ Gorj 

Descrierea pe scurt a activității: simpozionul se adresează tuturor celor care doresc să împărtășească 

idei/exemple de bune practici privind rolul activitătilor extrașcolare in educație (vezi Regulamentul 

simpozionului). Înscrierile se fac online, trimițând Fișa de înscriere concomitent cu lucrarea la Simpozion 

(vezi Anexa ) pe adresa de email rodica_liviu@yahoo.com , iar participanţii vor primi la final diplome de 

participare la simpozion,  lucrările participante la simpozion vor fi incluse în volumul  Rolul activităților 

extrașcolare în educație, care se va publica în format electronic. 

e. Elaborarea  publicaţiei ce va conține lucrările prezentate în cadrul proiectului 

Data/perioada de desfăşurare: mai-iunie 2020 

Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Tg Jiu-CDI 

Participanţi:echipa de proiect  
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Descrierea pe scurt a activității: toate lucrările de la simpozion vor fi publicate în volumul electronic  Rolul 

activităților extrașcolare în educație 

D.8. Diagrama Gantt a activităților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obiectiv 

specific 

Activitate 1 
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Responsabili 

 

 

1 
Pregătirea 

proiectului 

 

Contactarea 

partenerilor 

        Echipa de 

proiect 

Semnarea 

acordului de 

parteneriat 

        Echipa de 

proiect 

Stabilirea 

responsabilităţi

lor  

        Echipa de 

proiect 

2 Lansarea 

proiectului 

Prezentarea 

calendarului 

activităților și 

regulamentului 

proiectului 

   

 

 

     Echipa de 

proiect 

3 „Tradiții și 

obiceiuri de 

iarnă din 

Gorj” 

Concurs         Echipa de 

proiect 

4 Schimb de 

bune practici  

Simpozionul  

“Rolul 

activităților 

extrașcolare în 

educație” 

       

 

 Echipa de 

proiect 

5 Crearea unei 

lucrări 

colective  

Realizarea unei 

publicaţii în 

format 

electronic  

        Echipa de 

proiect 
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D.9.  – Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului  

Prin implementarea acestui proiect se vor putea obţine următoarele rezultate:  

1. minim 60 de cadre didactice vor participa la simpozion și îşi vor consolida competenţele 

necesare derulării de activităţi nonformale în activitatea extraşcolară cu elevii;  

2. creşterea cu 5% a numărului de elevi activi din unităţile şcolare participante;  

3. cel puţin 50 de elevi îşi vor dezvolta interesul pentru traditii;  

D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului  

          Activităţile proiectului se vor realiza conform diagramei Gantt. Monitorizarea va fi asigurată de 

echipa coordonatoare a proiectului. Evaluarea finală va analiza rezultatele proiectului și măsura în care au 

fost atinse obiectivele. 

D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului  

          Avem în vedere pentru următoarea ediție diversificarea activităților. Faza judeteana urmăreşte 

implicarea unui număr mai mare de elevi şi cadre didactice în proiect atât pentru popularizarea acestuia cât 

şi pentru continuarea cu o altă etapă în anul şcolar 2020-2021. 

D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în 

timpul implementării proiectului  

       Promovarea proiectului pe site-ul www.didactic.ro şi pe platformele de socializare 

      Mediatizarea în cadrul unităţilor şcolare participante şi prin intermediul presei locale.  

D.13. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului   

Organizator -  Colegiul Tehnic Ion Mincu, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, Tg-Jiu, Gorj,  

Parteneri din județ 

1.Liceul Gheorghe Tatarescu  

Strada Jiului, ne. 1,Rovinari ,Gorj 

Conform acordului Nr. 2595/22.10.2019 

2. Liceul Teoretic Novaci  

Strada Parângului,nr.57,Novaci, Gorj 

Conform acordului Nr 3195/22.10.2019 

3.Liceul Tehnologic Roșia Jiu 

Sat Roția Jiu,Comuna Fărcășești,Gorj 

Conform acordului Nr 3579/22.10.2019 

4 Liceul Tehnologic Tismana  

http://www.didactic.ro/
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Localitatea Tismana,Gorj 

Conform acordului Nr 3248/23.10.2019 

5.Școala Gimnazială Capul Dealului 

Sat Capu Dealului,Comuna Brănești,Gorj 

Conform acordului nr 1164/23 10 2019    

Si alți parteneri locali. 

B. DEVIZ ESTIMATIV  

Nr. 

crt. 
Descrierea cheltuielilor* 

Fonduri 

proprii 

Finanţare 

solicitată 

Total 

sumă 

1 Diplome, premii   200 0 200 

2 Materiale promoţionale, coli 100 0 100 

 TOTAL RON 300 0 300 

C. Bugetul ultimelor 2 ediții: 

Anul de desfășurare  Ediția Buget total Buget primit de 

la Ministerul 

Educației 

Contribuţie 

proprie/alte 

surse 

- - - - - 

 

D. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MEN, doresc ca proiectul să fie inclus în CAEJ 

2020: 

a. DA 

b. NU 

 

         REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE  CONCURS  JUDEŢEAN  

,, TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ ÎN GORJ,, 

 

Organizator : Colegiul  Tehnic ,,Ion Mincuʺ Tg-Jiu 

Grup ţintă : Elevi din ciclul  gimnazial și liceal  

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar nivel gimnazial şi liceal 

Data şi locul desfăşurării: Colegiul Tehnic ,,Ion Mincuʺ Tg-Jiu, 12.12.2019 

 Concursul Tradiții și obiceiuri de iarna in Gorj se desfăşoară pe două secţiuni : 

Secțiunea I- Concurs de referate –nivel gimnazial 
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Secțiunea II prezentari Power Point-nivel liceal 

 Comisia de organizare   are următoarele atribuţii : 

- Asigură difuzarea şi cunoaşterea regulamentului concursului 

- Alcătuieşte evidenţa şcolilor participante la concurs 

- Urmăreşte, sprijină şi îndrumă pregătirea candidaţilor pentru concurs 

- Analizează modul de desfăşurare a concursului şi propune îmbunataţiri dacă este cazul 

- Comunică rezultatele obţinute tuturor partenerilor. 

Desfăşurarea concursului : 

 La secțiunea I referate, elevii de nivel gimnazial vor realiza un referat pornind de la tema Tradiții 

și obiceiuri de iarnă in Gorj  Lucrarea va fi tehnoredactată : 

➢ In format A4; 

➢ titlul, autorul şi școala - se vor scrie cu font Times New Roman, size 14, Bold; 

➢ tehnoredactare  text: Microsoft Office Word 7 (10)  , font Times New Roman, size 12 

Normal, la 1,5 rânduri, margini  egale de 20 mm, text aliniat bloc; 

     Lucrarea va fi trimisă electronic pe adresa de email rodica_liviu@yahoo.com si in format letric pe 

adresa scolii:  Colegiul Tehnic”Ion Mincu”, Str.Lt.Col.D-tru Petrescu, nr.4 , Loc. Tg. Jiu, Jud. Gorj, până 

la data de 10 .12. 2019.                                           

 La secţiunea II concurs  PowerPoint Tradiții și obiceiuri de iarna se va realiza pe echipaje.  

Fiecare instituţie parteneră poate fi reprezentată de un singur echipaj format din 3 elevi. 

Fiecare echipaj va face o prezentare PowerPoint 

Se vor acorda premiile I, II, III şi o menţiune în funcţie de punctajul obţinut de fiecare echipaj. 

Jurizarea va fi asigurată de o comisie de specialitate.  

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A 

SIMPOZIONULUI  JUDEȚEAN 

,,ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN EDUCAȚIE,, 

   

     Simpozionul Rolul activităților extrașcolare în educație are drept scop perfecționarea cadrelor 

didactice cu privire la redefinirea rolului activităților extrașcolare în procesul de învățământ modern 

direcționat spre folosirea sistemelor alternative de educație în genul software educațional, îmbogățindu-și 

cunoștințele cu privire la strategiile de stimulare a cunoașterii de către elevi, a tradițiilor si obiceiurilor de 

mailto:rodica_liviu@yahoo.com
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iarnă specifice diferitelor zone, dezvoltând abilități de a construi un mediu educațional care să atragă și să 

motiveze elevul. 

      Sunt invitate să participe  cu lucrări cadrele didactice din învăţământul gimnazial şi liceal  cu preocupări 

în domeniu şi care doresc să-şi îmbunătăţească competenţele profesionale . 

ORGANIZATOR : Colegiul Tehnic ,,Ion Mincuʺ Tg-Jiu 

 LOCUL ŞI DATA DESFĂŞURĂRII : Centrul de Documentare şi Informare din cadrul 

                                                       Colegiului Tehnic ,,Ion Mincuʺ Tg-Jiu 

TEMA SIMPOZIONULUI: ,, Rolul activităților extrașcolare în educație„ 

CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

         

- înscrierea se va face pe baza fişei  de înscriere/concomitent cu  trimiterea lucrărilor, pe adresa   email 

rodica_liviu@yahoo.com , până în data de   30.03.2020 

- lucrarea va conţine maxim 3 pagini. 

Lucrarea va fi trimisa si letric pe adresa scolii :  Colegiul Tehnic”Ion Mincu”, Str.Lt.Col.D-tru Petrescu, 

nr.4 , Loc. Tg. Jiu, Jud. Gorj.                                            

     Studiul/articolul/lucrarea   va avea un singur autor , numele acestuia va fi scris pe  fişa de înscriere. 

 

CERINŢE  DE  REDACTARE: 

➢ format A4; 

➢ titlul, autorul şi instituţia unde funcţionează - se vor scrie cu font Times New Roman, size 14, Bold; 

➢ tehnoredactare  text: Microsoft Office Word 7 (10)  , font Times New Roman, size 12 Normal, la 1,5 

rânduri, margini  egale de 20 mm, text aliniat bloc; 

➢ nu se acceptă lucrări fără semne diacritice; 

Comisia de organizare a simpozionului îşi rezervă dreptul de a selecta lucrările pe criterii literare şi 

ştiinţifice. 

Lucrările  participanţilor  realizate  vor fi cuprinse într-o lucrare  în format electronic. 

Aceasta va fi pusă la dispoziţia tuturor participanţilor.  

 Nu se percepe taxă de participare la simpozion.  

 

Pentru informaţii suplimentare în legătură cu desfăşurarea concursului se poate lua legătura cu prof. Bârzoi 

Rodica tel.0771611745sau pe adresa de mail rodica_liviu@yahoo.com 

 

 

mailto:rodica_liviu@yahoo.com
mailto:rodica_liviu@yahoo.com


 “INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                                                NR.2, DECEMBRIE 2019 
 

533 
 
 

FIȘA DE ÎNSCRIERE ELEV 

 

        CONCURS ”TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNA IN GORJ” 

 

Nume si prenumele elevului participant………………………………………………….. 

Clasa…………………………………………………………………………………….. 

Unitatea de învățământ ………………………………………………………………….. 

Adresa / Localitatea…………………………………………………………….…........... 

Titlul lucrării…………………………………………………………………………….. 

Secțiunea………………………………………………………………………………… 

Coordonator :……………………………………………………………………………. 

Telefon………………………………………………………………………………….. 

Email…………………………………………………………………………………….. 

 

FIȘA DE ÎNSCRIERE CADRU DIDACTIC 

SIMPOZION ,,ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAȘCOLARE ÎN     EDUCAȚIE” 

   

Nume si prenumele participant………………………………………………………………….. 

Unitatea de învățământ …………………………………………………………………………… 

Titlul lucrării……………………………………………………………………………………… 

Telefon personal………………………………………………………………………………….. 

Email……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Prin această fișă de înscriere, declarați că lucrarea vă aparține integral și nu s-au folosit alte surse decât 

cele indicate de bibliografie. Totodată participantul își oferă acordul de publicare a lucrărilor pe pagina 

concursului și în revista electronică a concursului.     
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PROIECT  DE  PARTENERIAT 

EDUCAŢIONAL 

 

 
Prof.psihipedagog: CIOCAN VOICHITA 

ŞCOALA  GIMNAZIALǍ  SPECIALA 

BAIA MARE 

 

 

 

                                                                  

Titlul proiectului:   

Suntem creativi,suntem speciali 

 

      Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează : Educatie nonformala 

Durata proiectului:  an şcolar 2017-2018 

      Tipul de proiect: urban 

 

Coordonatori:  

- SCOALA GIMNAZIALA  SPECIALA , BAIA MARE 

o Prof. ed  CIOCAN  VOICHITA 

- ŞCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN  BLAGA , BAIA MARE 

▪ Prof. VANK  ALINA 

▪  

            INFORMATII DESPRE PROIECT 

 

Argument :  

Acest proiect îşi propune să realizeze un dialog artistic printr-o serie de manifestări care să evidenţieze 

elementele de specificitate ale Scolii Gimnaziale Speciale  precum şi interacţiunile care apar între cele doua 

scoli. 

Pericolul globalizării poate fi redus doar prin valorificarea diversităţii. Tocmai de aceea, proiectul 

„Suntem creativi, suntem speciali” propune educarea copiilor cu dizabilităţi în spiritului promovării 

valorilor şi potenţialului acestora.   

Valori există la tot pasul însă depinde doar de noi cât de bine ştim să le promovăm ! 
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DESCRIEREA PROIECTULUI :  

 

• Scopul proiectului:  

 

Incurajarea interesului şi a dorinţei copiilor de a forma noi cercuri de prieteni, oferirea unor modele 

comportamentale copiilor cu CES, integrarea socială a acestora prin crearea unui context de cunoaştere, 

comunicare şi colaborare între ei şi elevii de la scoala gimnaziala Lucian Blaga, realizarea unui schimb de 

experienţă  benefic copiilor şi cadrelor didactice de la cele două instituţii. 

 

• Obiective : 

o identificarea şi aplicarea a cel puţin douã soluţii, pentru dezvoltarea abilităţilor de a 

intra în relaţii cu elevii de la şcoala parteneră, în primele două luni de derulare a 

proiectului; 

o formarea la elevi a unor deprinderi de descoperire, practicare şi promovare a ethosului 

şcolii din care provin; 

o implicarea conştientă atât a elevilor cât şi membrilor comunităţii locale în promovarea 

unităţilor de învăţământ special;  

o reducerea marginalizării copiilor cu CES 

o conştientizarea nevoilor individuale cu care se confruntă persoanele cu nevoi speciale; 

o înlăturarea ignoranţei şi a prejudecăţilor sociale; 

 

• Grup ţintă : 

Direct :  

-   30 elevi  din clasa a VII a C ,de la Scoala Gimnaziala LUCIAN BLAGA, 

Baia-Mare 

 - 10 elevi din clasa a IV a B de la Scoala Gimnaziala Speciala 

- cadrele didactice implicate în proiect 

                                          Indirect : 

- părinţii elevilor implicaţi în proiect; 

- ccadrele didactice  implicate in proiect. 
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Calendarul activităţilor  

 

Nr. 

crt. 

Activităţile 

proiectului 

Forma de realizare Rezultate aşteptate Ter-

men 

1. Cine sunt? 

Cine eşti tu? 

Întocmirea unor „cărţi de identitate” şi 

transferul lor prin corespondenţă 

electronica de la o şcoală la alta 

Motivarea elevilor spre relaţionare 

cu alţi copii dintr-o şcoală de masa 

Noie

mbrie 

2. Magia 

Craciunului 

- Vizită la clasa a IV-a de la Şcoala 

Gimnazială Speciala’ 

- Organizarea unei activităţi în care 

elevii  să se cunoască 

- Prezentarea unor programe artistice  

- Activitate comună de confecţionare 

a unor podoabe pentru Crăciun, 

felicitări 

- Trimiterea unor felicitări partenerilor 

de proiect 

Identificarea şi aplicarea a cel puţin 

douã soluţii, pentru dezvoltarea 

abilităţilor de a intra în relaţii cu 

elevii de la şcoala parteneră, în 

primele două luni de derulare 

Dece

mbrie 

 

3.  ,,1Martie’’ 

tradiţii si 

obiceiuri 

Ateliere de lucru – desene, , picturi, 

împletituri, confecţionare de 

martisoare si  felicitari 

Elevi informaţi cu privire la 

practicarea a unor meşteşuguri 

tradiţionale 

Marti

e 

4. ,,Vine 

iepurasul’’-

traditii si 

obiceiuri 

Pascale 

Ateliere de lucru – desene, colaje,   

felicitari, ou pictate,  

Elevi informaţi cu privire la 

practicarea, în zilele noastre, a unor 

meşteşuguri populare 

maramuresene 

Aprili

e 

 

5. Cum a fost 

împreună ? 

Aplicare de chestionare Obţinerea unor informaţii despre 

experienţa dobândită pe parcursul 

derulării proiectului 

Mai -

Iunie 

 

 

• Metode şi tehnici de lucru, forme de organizare : 

- activitate în echipă; 

- activitate în grupuri cooperante; 

- conversaţia; 
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- învăţarea prin descoperire; 

- expozitie  cu lucrări ale copiilor ; blogul proiectului 

• Rezultate : 

                                          Calitative : 

- Dezvoltarea  orizontului  de  cunoastere;  

- Îmbunătăţirea comunicării şi relaţionării elevilor celor două şcoli; 

- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi socializare ale elevilor; 

- Stabilirea  unor  relatii  profesionale  între  cadrele  didactice   implicate  

in  proiect; 

 

           Cantitative : 

- Expoziţie cu lucrări ale copiilor de la şcoala parteneră ; 

- Realizarea unui „ Colţ al prieteniei”; 

- Întocmirea albumului fotografic în format digital  ; 

-  Realizarea  fotografiilor cu lucrarile  elevilor ; 

 

• Resurse umane : 

- Elevi din grupul ţintă al proiectului; 

- Cadre didactice din echipa de proiect;  

• Evaluare-calitate 

Criterii de evaluare : 

- numărul de participanţi; 

- modul de implicare efectivă; 

- spiritul de echipă al coordonatorilor; 

- soluţionarea problemelor, motivarea, flexibilitatea, interesul pentru 

proiect; 

Evaluare internă : 

− evaluări curente,intermediare şi finale; 

− analiza produselor activităţii ; 

− rapoarte de activitate; 

− analiza rapoartelor de activitate; 

− Diplome pentru elevi; 

− Diplome pentru cadrele didactice implicate; 
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− CD-ul cu fotografii din cadrul activitatiilor; 

Evaluare externă : 

− înfiinţarea unui loc numit „Colţul prieteniei” 

− se vor amenaja expoziţii cu lucrările copiilor; 

− se va întocmi un albumul cu fotografii „ Prietenii mei ” ; 

− se va posta pe blog activitatile realizate; 

− se va întocmi un raport final care va fi adus la cunoştinţa;  

 

• Diseminare : 

- prezentarea proiectului în cadrul sesiunilor, comunicărilor ştiinţifice;  

- informare şi schimb de experienţă; 

- editarea unui album fotografic în format digital (CD) 

 

• Monitorizare : 

- respectarea etapelor proiectului ; 

- feedback-urile pozitive din partea elevilor; 

- evaluarea chestionarelor aplicate; 

- evaluarea impactului asupra copiilor şi comunităţii (nr. de participanţi şi implicarea lor în 

activităţile propuse); 

- implicarea efectivă şi afectivă a membrilor echipei de proiect; 

• Sustenabilitatea proiectului : 

- continuarea proiectului şi în următorul an şcolar ; 

- întreţinerea relaţiilor de prietenie înfiripate pe parcursul derulării proiectului; 

- realizarea unor expoziţii cu materiale confecţionate de elevi;  

- implicarea membrilor comunităţii în derularea activităţilor; 

- postarea pe blog si  pe site-ul  www.didactic.ro a proiectului şi a finalităţilor 

sale; 

• Bugetul proiectului 

Surse de finanţare: 

1. Surse de finanţare prin sponsorizări din partea părinţilor eleviilor de la 

Scoala Gimnaziala LUCIAN BLAGA ,Baia-Mare 

2. Surse de finantare din partea fondurilor Scolii Gimnaziale Speciale 
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            MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

            INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU 

            SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ORBENI 

            COMUNA ORBENI, STRADA ŞCOLII NOI, NR. 180 

 

 

 

PROIECT  

EDUCAŢIONAL 
 

TRADITII ŞI OBICEIURI POPULARE ROMÂNEŞTI 
DECEMBRIE 2019 

 
Director, 

Prof. Drâmbă Nicuţa-Minodora 
Consilier educativ, 

Prof. Sofrone Elena 
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ARGUMENT 

 
Sărbătorile de iarnă sunt marcate de cele mai frumoase tradiţii româneşti. Iarna se ţin 

obiceiuri şi datini populare, care provin din trecut, dar se urmează cu sfinţenie chiar şi în 

ziua de azi. La sate, în Ajunul Crăciunului, cete de copii se strâng pentru a-i colinda pe 

săteni. În satele bucovinene, copiii se maschează în diferite personaje, precum ursul, capra, 

ursarii sau bunghierii. În Moldova, bărbaţii proaspăt însuraţi merg cu plugul. 

Un simbol mult prea cunoscut este bradul de Crăciun. Acesta există în tradiţiile 

româneşti cu mult înainte de era creştină. Bradul este cel mai important arbore din 

obiceiurile româneşti. Bradul este prezent la cele mai importante evenimente din viaţa unui 

om: botezul, căsătoria şi înmormântarea; bradul se consideră că aduce noroc, viaţă lungă, 

prosperitate şi fertilitate, motiv pentru care oamenii îşi împodobesc casa cu crengi de brad. 

Un alt obicei cunoscut de toţi este colindatul. Colindatul începe în data de 24 

decembrie şi poate să continue timp de 2 sau 3 zile; colindatul se face de obicei în grupuri, 

de copii, oameni maturi, bătrâni, doar fete, doar băieţi, tineri căsătoriţi, în funcţie de zona 

etnografică. 

În ziua de azi, toată lumea abia aşteaptă să împodobească  bradul; acest obicei are loc 

în ajunul Crăciunului sau în noaptea de Crăciun, când Moş Crăciun aduce pe lângă cadouri 

şi bradul frumos împodobit cu globuri şi beteală. 

Elevii din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Orbeni vor realiza decoraţiuni de Crăciun, 

din figurine de ipsos care vor fi pictate manual cu motive tradiţionale. 

 
SCOPUL 

- Imbogăţirea şi valorificarea cunoştinţelor despre obiceiurile şi traditiile de Crăciun. 

 
OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

- Cunoaşterea semnificaţiei religioase a Crăciunului; 

- Descrierea datinilor şi obiceiurilor legate de sărbătorirea Crăciunului: Colindatul, 

Impodobirea bradului, Sosirea lui Moş Crăciun, Steaua, Pregătirea bucatelor 

tradiţionale; 

- Cunoaşterea semnificatiei bradului şi a împodobirii acestuia; 

- Stimularea activităţii in grup prin realizarea unor lucrări proprii : ornamente , 

podoabe, felicitări; 

- Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs; 

- Stimularea şi promovarea capacităţii creatoare ale elevilor prin organizarea de 

expoziţii. 
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DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

Grupul ţintă : Colectivul Clasei a VII a. 

Perioada: 06.-18.12.2019 

Echipa de implementare:  

➢ Prof. Drâmbă Nicuţa-Minodora 

➢ Secretar-bibliotecar Ciobotaru Ana 

 

Resurse materiale : cărţi, poze, imagini, planşe, icoane, costum popular românesc, cd cu 

colinde şi cântece de Crăciun, globuri şi podoabe de brad, ornamente specifice sărbătorii, 

lipici, foarfeci, hârtie clasată, creioane colorate, acuarele, aparat foto, alte produse 

necesare desfăşurării activităţilor, puse la dispoziţie de părinţi, aduse de copii,  etc.  

 

EVALUARE  

                  - prin organizarea unei expoziţii cu lucrările copiilor; 

        - prin îmbogăţirea albumului foto al şcolii; 

        - prin donarea globurilor unui centru de bătrâni 
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FORMULAR DE APLICAŢIE 
pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităților Educative 2020 

 

 

           Avizat,  

                                                                   Inspector educativ I.S.J., 

       Prof. dr. Veronica Trandafir 

 

 

E. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Școala Gimnazială “George Emil 

Palade”,  Buzău 

Adresa completă Str. Spiru Haret, nr. 8, Buzău 

Nr. de telefon/fax 0238 713 517 

Site şi adresă poştă electronică gepaladebuzau@yahoo.com 

Coordonator/i (nume şi prenume, funcţie, date de contact) Prof. Înv. Primar Gheorghe Elena Laura 

Tel. 0764274440 loryna74@yahoo.com 

 

Prof. Înv. Primar Toth Ionela Liliana 

Tel.0787861555 ionela.toth@yahoo.com 

doinamunteniei@gmail.com 

 

Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. total 

de cadre didactice din unitate 

12 

Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect 60 

Alte programe/proiecte organizate (enumeraţi mai jos max. 

5 titluri de proiecte, perioada de desfăşurare şi finanţatorul) 

 

 

F. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

 

B.1. Titlul proiectului: Muntenia, plai cu flori 
B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului  

 Festival-concurs  folcloric 

 B.3.  

▪ Domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri 

 

B4: Ediţia nr. 2 

B5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale  

   Sala Consiliului Județean,Buzău 

B6: Număr participanţi la proiect:20 cadre didactice/200 de copii 

B7: Bugetul proiectului: 

 

mailto:loryna74@yahoo.com
mailto:ionela.toth@yahoo.com
mailto:doinamunteniei@gmail.com
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Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse 

1500 lei  1 500 lei 

 

B8: Proiectul este cu participare:          directă,       indirectă,       online. 

 

 

 

REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 2500 caractere) 

Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră: 

d. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate; 

 200 elevi, 20 cadre didactice 

e. Beneficiarii direcţi şi indirecţi; 

Copiii elevi, cadre didactice, părinți  

 

 

 

f. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura;  

1.  “Mândru de județul meu -pagini de folclor” – activitate sub forma unui atelier 

de creație, 29 noiembrie 2019 

2. “Tradiții și obiceiuri de Crăciun”  - șezătoare populară, decembrie 2019 

3. Clacă-meșteri populari - atelier de pictură pe diferite obiecte, folosind motive 

populare, martie 2020 

4. Obiceiuri pascale- drumeție, aprilie 2020 

5. „Doina Munteniei” – festival folcloric, 23 mai 2020 

6. Întâlnire cu oameni celebri ai folclorului buzoian - five o clock folclor, iunie 

2020 

Activitățile se vor desfășura la  sala de festivități a Școlii Gimnaziale ”G. E. Palade” și  

Sala Consiliului Județean Buzău. 

 

 

g. Descrierea activităţii principale; 

          Imaginația și creativitatea îmbracă copilul și-i dezvăluie personalitatea. 

Folclorul, în special folclorul popular românesc, îi atrage pe copii. Și-au manifestat dorința 

de a participa la concursuri, șezători și alte activități ce presupun purtarea costumului 

popular. Totodată îi atrag toate activitățile ce includ elemente de folclor obiceiuri, cântece 

și dansuri specifice fiecărei zone a țării noastre. 

e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă. 

   Cadrele didactice creează o atmosferă în care toţi copiii să participe cu bucurie, dar totodată 

menţin şi o ,,disciplină naturală”  cu aceștia. 

Prin conţinutul lor, activităţile desfăşurate oferă copiilor posibilitatea de a-şi manifesta într-

un mod natural personalitatea, de a elimina orice urmă de timiditate, stângăcie şi teamă faţă de 

x X 
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unele acțiuni concrete. Manifestările în aer liber, dans, cu precădere, sporesc încrederea în sine, 

plăcerea de a şti, de a valorifica dinamismul copiilor, nevoia nevoia fiecăruia de a se mișca, de a 

cânta, de a experimenta, de a se minuna, de a socializa cu alți copii. 

Toate activităţile desfăşurate vor pune şcolarul în situaţia de a acţiona, de a inventa, de a 

se juca, de a reflecta. 

 

G. PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)  

 

Am inițiat acest proiect plecând de la faptul că, folclorul este din ce în ce mai puțin 

prezent în viața şcolarilor, ajungându-se chiar la necunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor 

specifice zonei din care provin. Astăzi chiar şi cei mai mari dintre noi nu-şi mai amintesc 

de portul tradiţional românesc,de dansuri sau de cântecele populare. 

Dacă am fi mai conştienţi de tradiţiile noastre, am putea să apreciem frumuseţea 

portului popular, a dansului şi cântecului românesc, a meşteşugurilor tradiţionale atât de 

mult apreciate de străini. 

De asemenea tot participând la activități extrașcolare cu tematica tradiții, copiii 

noștri își doresc un festival ,la care să poată participa toți, fără stresul unei competiții, Astfel 

dăm ocazia oricărui copil să prezinte un moment care să-i facă plăcere, să-l motiveze și să-

i amintească de datini românești. 

 

 

D.2. Scopul proiectului; 

Conservarea și promovarea tradițiilor populare specifice zonei Munteniei. 

 

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului; 

• Realizarea unei expoziții ”Pagini de folclor”, folosind materiale realizate de copii prin tehnici 

diferite. 

• Promovarea tradițiilor locale prin activități extrașcolare(șezători, serbări, concursuri). 

• Realizarea unor elemente de decor cu motive tradiționale. 

• Învățarea unor dansuri populare 

• Cultivarea unor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play pe parcursul  

desfăşurării activităţilor. 

• Promovarea ansamblului folcloric- Muntenașii(elevii clasei a III-a G,Step by 

step,Șc.Gimn.G.E.Palade,Buzău) 

• Educarea sensibilităţii, provocarea nevoii de a întâlni frumosul în dans, în muzică, în ceea ce 

produc. 

 

D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;  

Copiii elevi care frecventează Școala Gimnazială “G.E. Palade” Buzău, elevi din școli din județul 

Buzău dar și din alte județe prin participare directă sau indirectă. 

Cadre didactice  ce coordonează activităţile desfăşurate cu clasele de elevi. 

Părinți ai copiilor care doresc să se implice activ sau care pot sprijini prin diverse forme 

derularea programului. Cei care pot şi doresc să facă echipă cu copilul lor, cu întreaga familie, cu 

alţi părinţi pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor programului. 

Partenerii implicați preiau ideile, soluţiile grupurilor de lucru şi le sprijină în materializarea lor, 
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spre beneficiul comunităţii locale. 

D.5. Beneficiarii direcți și indirecți; 

D.6. Durata proiectului: An școlar 2019- 2020 (12 luni) 

D.7. Descrierea activităţilor:  

I 

a. Titlul activităţii: “ Mândru de județul meu-Pagini de folclor” – activitate practică (atelier 

de creație) desfășurată în colaborare cu biblioteca școlară și școlile colaboratoare. Reprezentanții 

bibliotecii pun la dispoziția elevilor o sală cu resurse bibliografice și videoproiector. Elevii vor 

lucra pe ateliere elemente de decor, desene, picturi, creații literare (cu informații despre folclor, 

zona Munteniei). 

b. Data/perioada de desfăşurare -  noiembrie 2019 

c. Locul desfăşurării- Biblioteca școlii  “G. E. Palade”, Buzău 

d. Participanţi:31 elevi, 2 cadre didactice,bibliotecar 

e. Descrierea pe scurt a activității 

 În luna noiembrie copiii vor realiza creații artistice și literare potrivite temei folclor(zona 

Munteniei), care vor fi așezate într-o expoziție ”Pagini de folclor ”.Produsele finale vor fi expuse 

într-un spațiu amenajat,în holul bibliotecii. 

. 

 

II. 

a. Titlul activităţii: “Tradiții și obiceiuri de Crăciun”   

b. Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2019 

c. Locul desfăşurării: Sala Consiliului Județean, Buzău 

d. Participanţi: 50 elevi, 4 cadre didactice 

e. Descrierea pe scurt a activității: organizare şi stabilire de sarcini formarea echipei de lucru;  

    Organizarea unei sezători. Copiii vor prezenta piese de teatru, poezii, cântecele cu tematica 

sărbătorilor de iarnă, sau obiceiuri populare locale. Reprezentantul consiliului județean pune  la 

dispoziția elevilor sala de spectacole. 

 

III 

a. Titlul activităţii: Clacă - meșteri populari - atelier de pictură pe diferite obiecte, folosind 

motive populare, martie 2020. Reprezentanții bibliotecii pun la dispoziția elevilor o sală cu resurse. 

Elevii vor lucra pe ateliere elemente de decor, desene, picturi, creații literare (despre folclor, zona 

Munteniei). 

b. Data/perioada de desfăşurare -  martie 2020 

c. Locul desfăşurării- Biblioteca școlii  “G. E. Palade”, Buzău 

d. Participanţi: 31 elevi, 2 cadre didactice,bibliotecar 

e. Descrierea pe scurt a activității 

 În luna martie  copiii vor realiza creații artistice(picturi) pe diferite obiecte, folosind motive 

populare (zona Munteniei), care vor fi așezate într-o expoziție ”Dor de satul românesc 

”.Produsele finale vor fi expuse într-un spațiu amenajat, în holul corpului B, step by step. 

 

IV 

a. Titlul activităţii: “ Obiceiuri pascale” – activitate practică desfășurată în colaborare cu 

parohia Căpățânești, preot Panait Claudiu. Reprezentanții bisericii pun la dispoziția elevilor un 

spațiu potrivit. Elevii vor participa în săptămâna dinaintea Paștelui la slujbe (corul ansamblului 

Muntenașii va interpreta prohodul, în colaborare cu corul bisericii). 
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b. Data/perioada de desfăşurare -  aprilie 2020 

c. Locul desfăşurării- Biserica parohiei Căpățânești, Buzău 

d. Participanţi: 31 elevi, 2 cadre didactice, preot Panait Claudiu 

e. Descrierea pe scurt a activității 

 În luna aprilie copiii vor participa la slujbele dedicate Sfintelor Paști. Ansamblul folcoric 

Muntenașii vor pregăti un moment muzical specific sărbătorii, la cele două slujbe, Vinerea Mare 

și slujba de Înviere. 

 

V 

 

a. Titlul activităţii: „Doina Munteniei” – festival folcloric 

b. Data/perioada de desfăşurare: 23 mai 2020 

c. Locul desfăşurării: Sala Consiliului Județean , Buzău 

d. Participanţi: 200 elevi, 20 cadre didactice, 5 instructori de dans și interpreți de muzică populară. 

e. Descrierea pe scurt a activității: 

        Copiii pot participa cu momente artistice(cântec etno sau folcloric, dansuri populare și filmări, 

participând astfel indirect, pentru cei din alte județe). 

 Toți copiii vor primi diplome de participare. În cadrul acestei activități sunt implicate ca și 

colaboratori școlile ”Ion Creangă”(director Daniela Vornicu), ”Nicu Constantinescu„(director 

Angelica Ioniță), Liceul Teoretic Pogoanele(director Ionuț Buga), Scutelnici(director Mihaela 

Preda), Colegiul Național ”Spiru Haret”( Școala Gimnazială ”Clemența Beșchea”, Căpățânești, 

Mărăcineni( director Simona Tăbleț), Școala Gimnazială ”Prof. Dr. Ion Anghel, Luciu(director 

Alexandrina Dragu), din județul Buzău. 

 

VI 

a. Titlul activităţii: Întâlnire cu oameni celebri ai folclorului buzoian – activitate practică  

desfășurată în colaborare cu Palatul Copiilor Buzău. Reprezentanții palatului pun la dispoziția 

elevilor o sală, unde aceștia vor întâlni interpreți, textieri, compozitori buzoieni. Copiii vor primi 

informații despre folclor,  din zona Munteniei. 

b. Data/perioada de desfăşurare -  iunie 2020 

c. Locul desfăşurării- Palatul Copiilor, Buzău 

d. Participanţi:30 elevi, 2 cadre didactice, reprezentanți ai palatului. 

e. Descrierea pe scurt a activității 

 În luna iunie copiii vor întâlni persoane cunoscute din oraș, interpreți, compozitori, ce se ocupă 

de folclor. Se va desfășura sub forma unei șezători cu tematică specifică. 

 

 

D.8. Diagrama Gantt a activităților  

Nr. 
crt. 

Obiectiv specific Activitate 
De 
cem 
brie 

Noiem 
brie 

marti
e 

a
pr
ili
e 

mai iunie 

Responsabili 

 
• Promovarea 

tradițiilor 

locale prin 

“ Tradiții 

și 

obiceiuri 

de 

 

  

   Prof. înv primar:  

Gheorghe Laura 

Toth Ionela 
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activități 

extrașcolare(ș

ezători,serbă-

ri,concursuri) 

 

 

 

 

 

• Învățarea 

unor dansuri 

populare 

 

Crăciun, 

din zona 

Munteni-

ei ”   

 

Clacă - 

meșteri 

populari - 

atelier de 

pictură 

 

  

 

   

 

Realizarea unor 

elemente de 

decor cu motive 

tradiționale  

• Cultivarea 

unor atitudini 

de cooperare, 

spirit de 

echipă, de 

competiţie, 

fair-play pe 

parcursul  

desfăşurării 

activităţilor. 

. 

 

 

 

 

• Prezentarea 

unor cântece 

sau dansuri 

ale ansamblu-

lui folcloric- 

Muntenașii 

(elevii clasei 

a III-a G,Step 

by step, 

Șc.Gimn.G.E.

Palade, 

Buzău) și  ale 

participanți-

lor la 

 

 

“Mândru 

de județul 

meu- 

Pagini de 

folclor ”  

 

 

 

 

 

   

Prof. înv primar: 

Gheorghe Laura Elena 

Toth Ionela Liliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiceiuri 

pascale 

 

 

 

 

„ Doina 

Munteniei 

” – 

festival-

concurs 

folcloric 

 

  

 

   Coordonatori, 

 

Toth Ionela 

Gheorghe Laura 

 

Colaboratori: 

Membrii juriu: 

Insp. dr. Veronica Trandafir 

Prof. Leon Rusu 

Prof. interpret, 

 Andreea Pană Merișan 

Interpret, Simona Bănică 

 

Colaboratori din alte școli: 

Prof. Irimia Marilena 

Prof. Filip Gina Mariana 

Prof. Popa Mihaela  

Prof. Alexandru Mariana 

Prof. Mariana Suditu 

Prof. Nicoleta Gușă 

Prof. Irina Meteleanu 

Prof. Georgiana Buga 

Prof. Mihaela Preda 

Prof. Popoiag Anca 

Prof. Tudorică Georgeta 

Prof. Eliza Pavel Oncel 
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D.9. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului  

Promovarea tradițiilor,prin activități extrașcolare. 

Păstrarea datinilor,prin acțiuni potrivite vârstei copiilor. 

Oferirea libertăţii maxime de a gândi, a simţi şi a exprima opinii, sentimente, stări sufleteşti. 

Îmbunătăţirea abilităților practice,prin implicarea în realizarea machetelor,cărților și a elementelor de 

decor. 

Conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii, cu privire la rolul lor în 

 formarea şi dezvoltarea propriilor copii . 

Intensificarea implicării acestora în activitățile extrașcolare. 

 

D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului  

Album foto. 

Realizarea unei expoziții. 

Crearea unor materiale pentru revista școlii. 

Mediatizare media 

Articole prezentate în revista Step by step. 

 

D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului  

Realizarea de materiale informative despre program şi activităţile sale.  

Popularizarea lor în cadrul comisiilor şi cercurilor pedagogice. 

festivalul 

concurs. 

 Prof. Mariana Suditu 

 

 

Întâlnire 

cu oameni 

celebri ai 

folclorulu

i buzoian 

   

   Colaboratori din școală: 

Prof. înv primar 

Crețu Andreea 

Stoica Monia 

Dogaru Angela 

Pîrlogea Cristina 

Gogonel Florentina Alina 

Chivoiu Nușa 

Coseru Ana 

Teodor Sanda 
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Realizarea inventarului de bune practici din cadrul programului. 

 

D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în 

timpul implementării proiectului  

La finalizarea proiectului se va organiza o expoziţie cu produsele programului, cu imagini  din 

timpul desfăşurării acţiunilor.  

Rezultatele obţinute şi aspecte din timpul derulării proiectului vor fi postate  pe site-ul 

www.didactic.ro și site-ul școlii. 

 

D.13. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului  

Consiliul Județean, Buzău, reprezentaț de domnul președinte Petre Emanoil Neagu. 

 

 

 

 

F.DEVIZ ESTIMATIV 

  

Nr. 

crt. 
Descrierea cheltuielilor* 

Fonduri 

proprii 

Finanţare 

solicitată 
Total 

sumă 

1 

Coli, markere, cartoane colorate, medalii, 

trofee 

 1.500 lei    1.500 lei 

 TOTAL RON      1.500 lei 

 

H. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MEN, doresc ca proiectul să fie inclus 

în Calendarul Activităţilor Educative 2019: 

c. DA 

d. – 

 

 

 

Coordonatori:  

                        prof. înv. primar, Toth Ionela Liliana        

                         

                        prof. înv. primar,  Gheorghe Elena Laura 

 

 

Director unitate:  

                       Prof. dr. Gheorghe Elena  

 

 

 

 

http://www.didactic.ro/
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Paşi pentru o viaţă independentă responsabilă 

- Prin tine, pentru tine - 
 

 
Domeniul: Educaţie pentru schimbare şi dezvoltare personală 

 
DESCRIEREA  PROIECTULUI 

 

Umitatea de învăţământ iniţiatoare: Şcoala Gimnazială Poieni, Iaşi 

Titlul proiectului:  Paşi pentru o viaţă independentă  responsabilă - Prin tine, pentru tine – 

 

Parteneri: Primăria Schitu Duca – Serviciul de Asistenţă Socială 

                  Poliţia Schitu Duca  

Date de contact ale coordonator:  Prof. Olariu Gina Alina 

                                                           Tel.  

                                                         e-mail 

 

SCURTĂ PREZENTARE A PROIECTULUI 

 

Proiectul Paşi pentru o viaţă independentă, responsabilă se va desfăşura pe o perioadă de 

7 luni, în perioada 10 ianuarie 2017 – iulie 2017, în cadrul Şcolii Gimnaziale Poieni şi a şcolilor 

partenere, având ca beneficiari direcţi 60 de elevi identificaţi cu risc de abandon, proveniţi din 

medii sociale vulnerabile.  

Activităţile propuse  se vor desfăşura în cadrul unor cluburi organizate la nivelul 

instituţiilor de învăţământ implicate în proiect, urmărindu-se, cu precădere, includerea elevilor 

înregistraţi în baza de date a fiecărei instituţii de învăţământ cu risc de abandon, din clasele 

terminale ale învăţământului gimnazial. Obiectivele vizate au în vedere dezvoltarea abilităţilor de 

viaţă ale viitorilor absolvenţi: dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de cunoaştere şi gestionare a 

emoţiilor şi de luare a deciziilor, precum şi a celor antreprenoriale. 

Prin urmare, proiectului propune desfăşurarea unui număr de  4 activităţi şi a unui concurs 

de mini-proiecte, ce vizează problemele identificate de către copii la nivelul comunităţii din care 

fac parte. În acest context, vor fi implicate în calitate de parteneri Primăria Schitu Duca şi Poliţia 

din aceeaşi localitate. De asemenea se va încerca cooptarea reprezentanţilor Protopopiatului III, 

Iaşi. 



“INOVATIE IN EDUCATIE”  NR.2, DECEMBRIE 2019 

551 
 
 

ARGUMENT 

 

 Proiectul Paşi pentru o viaţă independentă, responsabilă vine în sprijinul celor 60 de elevi 

ai claselor terminale ale nivelului gimnazial (clasele a VII-a şi a VIII-a), proveniţi din  mediul 

rural, respectiv din Şcoala Gimnazială Poieni şi din cele 10 şcoli partenere, care urmează a-şi  

continua parcursul educaţional într-un mediu mai puţin cunoscut, care le  oferă nenumărate 

oportunităţi, dar şi tentaţii.  

 Studiul realizat de către M.E.C.S în vederea elaborării Strategiei privind reducerea 

părăsirii timpurii a şcolii în România, 2014-2020,  indică faptul că rata de abandon şcolar a elevilor 

înscrişi la liceu / şcoli profesionale  este de 1,5 ori mai mare în cazul elevilor proveniţi din mediul 

rural, decât a celor proveniţi din mediul urban şi, mai mult decât atât , este vizată zona de nord-

est, regiune cu un nivel mai scăzut de trai. Cauzele acestui fenomen identificate şi prezentate de 

către M.E.C.S le regăsim în şcolile implicate în proiect, unde, aproximativ 50% dintre elevi pot fi 

încadraţi  în grupurile vulnerabile, cu risc de abandon. În această categorie sunt incluşi, elevi 

proveniţi din familii cu venituri modeste, chiar precare, elevi care se dezvoltă într-un mediu 

nefavorabil (familii destrămate, monoparentale, cu părinţi alcoolici sau plecaţi în străinătate) sau 

ai căror părinţi au un nivel scăzut de educaţie (care au terminat 4-6 clase sau chiar neşcolarizaţi ) 

pot deveni mult mai uşor victime ale abandonului şcolar. 

 Iniţiativa noastră îşi dovedeşte oportunitatea şi prin implicarea în calitate de parteneri a 

autorităţilor locale, conştienţi de fenomenul care în ultima perioadă ia amploare şi care face ca 

majoritatea locuitorilor să devină asistaţi social, fapt ce legitimează demersul nostru. 

 Aşadar, proiectul  Paşi pentru o viaţă independentă  responsabilă se vrea a fi o alternativă, 

o mână de ajutor întinsă viitorilor absolvenţi, care vor pătrunde într-un mediu necunoscut, pe care 

sunt nerăbdători să îl cunoască, dar ale cărui mreje îi pot uşor prinde fiind greu de cotrolat de către  

părinţi şi de către ei înşişi, date fiind particularităţile vârstei şi dorinţa de a deveni independenţi. 

Neajunsurile determinate de situaţia materială şi socială precară, dar şi dorinţa de a se integra îi 

fac, de cele mai multe ori victime ale consumului de tutun, de droguri sau chiar ale traficului de 

persoane, urmat de absenteism şi în cele din urmă de  abandon şcolar. 
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SCOPUL: 

 

        Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii de către cei  60 de elevi ai claselor a VII-a şi a VIII-a din 

mediul rural, din Şcoala Gimnazială Poieni şi şcolile partenere, proveniţi din medii vulnerabile 

prin responsabilizarea acestora faţă de propria formare şi dezvoltarea. 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

 

O1 –  Asigurarea contextului favorabil promovării, desfăşurării şi diseminării activităţilor din 

cadrul proiectului, prin înfiinţarea Clubului „Prin tine şi pentru tine” organizat în  Şcoala 

Gimnazială Poieni şi în şcolile participante, în care se implementează proiectul destinat 

desfăşurării unor activităţi de prevenire a abandonului şcolar a celor 60 de elevi ai clasele a VII-a 

şi a VIII-a,  identificaţi ca proveniţi din grupurile vulnerabile ale comunităţilor în care îşi 

desfăşoară activitatea instituţiile participante şi prin crearea unui grup online, în primele două luni 

ale perioadei vizate.   

 

O2 – Implicarea beneficiarilor direcţi în cadrul unor activităţi specifice, favorabile învăţării din 

experienţă, ce vizează încurajarea participării copiilor la decizii şi prin implicarea în viaţa 

comunităţii, în cadrul Clubului „Prin tine şi pentru tine” organizat în  Şcoala Gimnazială Poieni 

şi în şcolile participante, în perioada martie-iunie; 

 

O3 – Dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală şi a capacităţii de a-şi gestiona 

emoţiile a beneficiarilor direcţi, prin diverse activităţi desfăşurate în cadrul clubului, ce propun 

exerciţii de autoevaluare, reflecţie şi autocunoaştere, în cadrul primului modul al şedinţelor 

clubului, în perioada martie - aprilie; 

 

O4 – Consilierea elevilor proveniţi din medii vulnerabil, beneficiarii direcţi ai proiectului, în 

vederea formării unui comportament responsabil faţă de sine şi, implicit, faţă de parcursul lor 

şcolar şi profesional, prin activităţi ce vizează prevenirea comportamentelor antisociale, precum şi 

orientarea lor şcolară şi profesională, dezvoltate în cadrul celui de-al doilea modul al proiectului, 

în perioada aprilie - iunie ; 
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O5 – Stimularea spiritului antreprenorial prin participarea beneficiarilor direcţi la concursul de 

mini-proiecte organizat în perioada premergătoare activităţii finale din cadrul proiectului. 

 

GUPUL ŢINTĂ : 60 de elevi ai claselor a VII-a şi a VIII-a din mediul rural, din Şcoala 

Gimnazială Poieni şi şcolile partenere, proveniţi din medii vulnerabile. 

 

BENEFICIARI  indirecţi: familiile elevilor care fac parte din grupul ţintă, cadrele didactice 

participante, liceele în care aceştia  vor fi încadraţi după absolvire, vizitatorii grupului online şi 

persoanele care citesc „jurnalul” clubului publicat într-o revistă. 

 

IMPACTUL PROIECTULUI 

❖ Alegerea responsabilă a parcursului educaţional care să evite un posibil eşec şcolar. 

❖ Frecventarea cursurilor şcolilor la care s-au înscris şi reducerea absenteismului. 

❖ Recunoaşterea şi evitarea săvârşirii faptelor antisociale de către elevii şcolilor implicate. 

RESURSE: 

❖ Resurse umane: beneficiari direcţi, 60 de elevi ai şcolilor implicate în proiect, voluntari 

din rândul absolvenţilor şcolilor din mediul rural încadraţi în ciclul inferior al liceului, 20 

de cadre didactice din Şcoala Poieni şi alte şcoli implicate, reprezentanţi ai partenerilor. 

❖ Resurse materiale: sala în care se vor desfăşura activităţile, coli de hărtie şi carton, 

carioci, creioane, hârtie colorată chestionare de autoevaluare / de evaluare, chestionare 

de evaluare a satisfacţiei beneficiarilor, consumabile, imprimantă, 10 calculatoare 

conectate la internet 

❖ Resurse  de timp: perioada de timp necesară desfăşurării activităţilor Clubului „Prin 

tine şi pentru tine”-  10 ianuarie – 30 iulie. 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR : 

 

Activitatea 1 

Denumire: Organizarea Clubului „ Prin tine şi pentru tine” şi crearea  a grupului de     

                    socializare  online 

Descriere activitate :  
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✓ Activitate de cunoaştere şi inter-relaţionare a membrilor prin intermediu unor tehnici 

expresiv-creative şi exerciţii specifice ( de ex. Blazonul, Cartea mea de vizită etc.) 

✓ Stabilirea regulilor de grup ale clubului. 

✓ Prezentarea proiectului de către coordonatori şi cadre didactice din şcolile  partenere . 

✓ Crearea grupuli online prin intermediul căruia se va realiza promovarea şi diseminarea 

rezultatelor fiecărei activităţi  desfăşurate. Acesta va permite şi comunicarea intre 

membrii clubului din diverse şcoli implicate.  

✓ Activitatea clubului se va desfăşura la Şcoala Poieni şi în spaţiile amenajat, destinat 

desfăşurării activităţii clubului din şcolile partenere; 

Obiectiv: O1 –  Asigurarea contextului favorabil promovării, desfăşurării şi diseminării 

activităţilor din cadrul proiectului, prin înfiinţarea Clubului „Prin tine şi pentru tine” organizat 

în  Şcoala Gimnazială Poieni şi în şcolile participante, în care se implementează proiectul destinat 

desfăşurării unor activităţi de prevenire a abandonului şcolar a celor 130 de elevi ai clasele a 

VII-a şi a VIII-a,  identificaţi ca proveniţi din grupurile vulnerabile ale comunităţilor în care îşi 

desfăşoară activitatea instituţiile participante şi prin crearea unui grup online, în primele două 

luni ale perioadei vizate.   

 

Resurse : 

✓ umane: beneficiari direcţi, 60 de elevi ai şcolilor implicate în proiect, voluntari  

din rândul absolvenţilor şcolilor din mediul rural încadraţi în ciclul inferior al liceului, 20 de cadre 

didactice implicate, profesori de TIC; 

✓ materiale: sala în care se vor desfăşura activităţile, coli de hărtie şi carton, carioci,  

creioane, hârtie colorată, 10 calculatoare conectate la internet;  

✓ Timp: ianuarie - februarie   ; durata unei şedinţe este de  2 ore ( cu pauză de 10  

min.)     

Rezultate aşteptate:  

 identificarea locaţiei care să respecte condiţiile impuse;  

 participarea celor 60 de elevi identificaţi şi integraţi în grupul ţintă- fişa de prezenţă. 

 crearea reţelei de socializare a grupului online al clubului cu implicarea şi respectând 

sugestiile elevilor/ beneficiarilor direcţi. 
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Activitatea 2 

Denumire: Modul I – „Eu – trecut, prezent viitor ”  

               Şedinţa 1 - Comunicarea eficientă   

Descriere activitate : 

✓ În cadrul activităţii, ce se va desfăşura la Şcoala Poieni şi în alte spaţii amenajate, destinat 

desfăşurării activităţii clubului din şcolile partenere, se vor realiza exerciţii de  

autoevaluare, reflecţie şi  autocunoaştere a propriilor abilităţi de comunicare („Ce abilităţi 

de comunicare am?” , „ Pot să comunic mai bine?”, „Bariere în comunicare”, „ 

Comunicarea eficientă începe cu a asculta”, studiu de caz). 

                Şedinţa 2 -  Cunoaşterea şi gestionarea emoţiilor  

Descriere activitate : 

✓ În cadrul activităţii se vor realiza exerciţii de  recunoaştere şi gestionare propriilor emoţii  

(„Emoţii şi nuanţe” ,„ Sunt valoros!”, „ Amintiri şi emoţii”, studiu de caz). 

Obiective:  

O2 – Implicarea beneficiarilor direcţi în cadrul unor activităţi specifice, favorabile învăţării din 

experienţă, ce vizează încurajarea participării copiilor la decizii şi prin implicarea în viaţa 

comunităţii, în cadrul Clubului „Prin tine şi pentru tine” organizat în  Şcoala Gimnazială Poieni 

şi în şcolile participante; 

 

O3 – Dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală şi a capacităţii de a-şi gestiona 

emoţiile ale beneficiarilor direcţi, prin diverse activităţi desfăşurate în cadrul clubului, ce propun 

exerciţii de autoevaluare, reflecţie şi autocunoaştere, în cadrul primului modul al şedinţelor 

clubului; 

 

Resurse : 

✓ umane: beneficiari direcţi, 60 de elevi ai şcolilor implicate în proiect, cadre  

didactice prticipante, consilier educativ; 

✓ materiale: chestionare de autoevaluare / de evaluare, chestionare de evaluare a  

satisfacţiei beneficiarilor, consumabile, imprimantă, 10 calculatoare conectate la internet 

✓ Timp: martie – aprilie; durata fiecărei şedinţe este de  2 ore  (cu pauză de 10 min.)    

Rezultate aşteptate:  
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 completarea chestionarelor de autoevaluare a propriilor competenţe de comunicare de  

către toţi participanţii; 90% dintre beneficiari se declară mulţumiţi de activităţile desfăşurate; 

completarea jurnalului online al  clubului.         

 

Activitatea 3 

Denumire: Modulul al II-lea – „Mă pregătesc pentru viitor” 

Descriere activitate : 

✓ Activităţile acestui modul se vor desfăşura pe parcursul a două şedinţe, la Şcoala Poieni 

şi în spaţiile amenajat, destinat desfăşurării activităţii clubului din şcolile partenere, în 

cadrul cărora se vor realiza exerciţii de descoperire a propriului stil decizional, în vederea 

optimizării procesului de orientării şcolare şi profesionale („Etape în luarea deciziilor” ,„ 

Etimpul să te gîndeşti!”), precum şi realizarea unei campanii  pe teme ce vizează 

principalii factorii de risc: droguri, alcool, traficul de persoane etc. („ Anturajul meu...”)  

Obiective:  

O2 – Implicarea beneficiarilor direcţi în cadrul unor activităţi specifice, favorabile învăţării din 

experienţă, ce vizează încurajarea participării copiilor la decizii şi prin implicarea în viaţa 

comunităţii, în cadrul Clubului „Prin tine şi pentru tine” organizat în  Şcoala Gimnazială Poieni 

şi în şcolile participante, în perioada martie-octombrie; 

O4 – Consilierea elevilor proveniţi din medii vulnerabil, beneficiarii direcţi ai proiectului, în 

vederea formării unui comportament responsabil faţă de sine şi, implicit, faţă de parcursul lor 

şcolar şi profesional, prin activităţi ce vizează prevenirea comportamentelor antisociale, precum 

şi orientarea lor şcolară şi profesională, dezvoltate în cadrul celui de-al doilea modul al 

proiectului; 

 

Resurse : 

✓ umane: beneficiari direcţi, 60 de elevi ai şcolilor implicate în proiect, cadre didactice 

prticipante, consilier educativ, Poliţia de proximitate – Iaşi. 

✓ materiale: chestionare de autoevaluare / de evaluare, chestionare de evaluare a 

satisfacţiei beneficiarilor, consumabile, imprimantă, 10 calculatoare conectate la 

internet 

✓ Timp: mai  – iulie; două şedinţelor - 4 ore. 
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Rezultate aşteptate: 

 încadrarea tuturor elevilor implicaţi în proiect în ciclul inferior al liceului ţinând cont  

de opţiunile şi competenţele fiecăruia. Implicarea tuturor elevilor în campaniile de combatere a 

consumului de droguri, de tutun, a traficului de persoane. 

 

Activitatea 4 

Denumire: „Viitorul îmi aparţine” 

Descriere activitate : 

✓ Organizarea unui concurs de mini-proiecte „Viitorul îmi aparţine” ce vizează rezolvarea 

unor probleme identificate în comunitatea în care trăiesc. Participanţilor li se vor pune la 

dispoziţe regulamentul de organizare şi desfăşurare. Perioada de desfăşurare martie – 

iulie; 

✓ Activitatea cheie a proiectului – un workshop organizat într-un cadru lărgit, cu participarea 

reprezentanţilor din toate şcolile partenere şi a partenerilor implicaţi. Se vor prezenta 

exemple de bună practică, incluse în jurnalul online al clubului,  care vorfi publicate în 

revista proiectului.   

✓ Se vor acorda diplome de participare şi diplome special acelor şcoli/ cluburi care s-au 

remarcat prin activităţi deosebite, prin participarea activă pe blog. 

✓ În cadrul activităţii cheie se vor prezentarea şi juriza mini-proiectelor realizate.  

Obiective:  

O2 – Implicarea beneficiarilor direcţi în cadrul unor activităţi specifice, favorabile învăţării din 

experienţă, ce vizează încurajarea participării copiilor la decizii şi prin implicarea în viaţa 

comunităţii, în cadrul Clubului „Prin tine şi pentru tine” organizat în  Şcoala Gimnazială Poieni 

şi în şcolile participante, în perioada martie-iunie; 

O5 – Stimularea spiritului antreprenorial prin participarea beneficiarilor direcţi la concursul de 

mini-proiecte organizat în perioada premergătoare activităţii finale din cadrul proiectului. 

 

Resurse : 

✓ umane: beneficiari direcţi, 60 de elevi ai şcolilor implicate în proiect, cadre didactice 

participante, reprezentanţi ai partenerilor. 
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✓ materiale: chestionare de autoevaluare / de evaluare, chestionare de evaluare a 

satisfacţiei beneficiarilor, consumabile, imprimantă. 

✓ Timp: iulie ; durata workshop-ului  este de  3 ore.    

Rezultate aşteptate:  

 participarea directă sau indirectă a tuturor şcolilor participante la proiect şi a  partenerilor 

implicaţi; 

 încadrarea tuturor elevilor implicaţi în proiect, absolvenţi ai claselor a VIII-a într-o formă 

de învăţământ liceu sau şcoală profesională 

 

BUGET:  autofinanţare 

EVALUARE :  

Se realizează prin aplicarea, centralizarea şi  interpretarea rezultatelor chestionarelor de 

satisfacţie după fiecare activitate, prin consultarea listelor de prezenţă a beneficiarilor direcţi, prin 

consultarea grupului online care ilustrează  gradul de implicare al beneficiarilor, prin revista 

publicată după finalizarea proiectului, care ilustrează nu numai activitatea coordonatorului, ci şi 

pe cea a elevilor, beneficiari direcţi şi nu în ultimul rând a partenerilor.  

DISEMINARE: 

Se realizează atât prin surse online ( grup online şi site-urile şcolilor implicate), a revistei, 

dar şi prin intermediul beneficiarilor direcţi şi indirecţi  implicaţi în proiect.  

 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

Materialele realizate în cadrul proiectului pot constituie o sursă de informare pentru cadrele 

didactice, ce poate fi utilizat atât în cadrul unor ore de consiliere şi orientare cât şi în activităţi 

extracurriculare.  
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Nr. înreg.: 

            Aprobat,                                                                                            Avizat, 

Director, prof. Tudorache Valentina                  Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

                                                                                Director, prof. Diamanta Luminița Bulai 

 

 

PROIECT  EDUCAȚIONAL DE VOLUNTARIAT 

EDIȚIA I /2019-2020 
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Motto: „E sărbătoare și e joc/ În casa ta acum. 

              Dar sunt  bordeie fără foc/Și mâine-i Moș Crăciun. 

              Acum te las, fii sănătos/ Și vesel de Crăciun. 

              Dar nu uita, când ești voios/ Române, să FII  BUN!            

                                                            (Cântec de Crăciun)                              

 

INIȚIATOR DE PROIECT: Prof. inv. Primar, CHIRIAC VIOLETA MAGDALENA 

COORDONATORI DE PROIECT: 

*Prof. Tudorache Valentina- Director, Școala Gimnazială Nr.22 Galați 

*Prof. Pană Doina Iuliana-Director adjunct, Școala Gimnazială Nr.22 Galați 

*Prof. inv.primar, Apostol Ecaterina, Școala Gimnazială Nr.22 Galați 

* Prof. inv.primar, Chiriac Violeta  Magdalena, Școala Gimnazială Nr.22 Galați 

*Psiholog școlar, Morozan Violeta, reprezentant CJRAE Galați 

PARTENERII  PROIECTULUI: 

ȘCOALA  GIMNAZIALĂ NR. 28 GALAȚI           ȘCOALA  GIMNAZIALĂ  NR. 26 GALAȚI 

        Nr.inreg…………………                                  Nr. înreg…………………..      

     Director, Prof. Bucșă Camelia                                   Director, Prof . Buzoianu 

                                                                                            Loredana Liliana                   

ȘCOALA  GIMNAZIALĂ SF. IERARH  NICOLAE VLĂDEȘTI, GALAȚI 

     Nr. înreg………………….. 

     Director, Prof.  Calapod  Valeria 

 

ȘCOALA  GIMNAZIALĂ  PETRU RAREȘ  FRUMUȘIȚA , GALAȚI 

     Nr. înreg……………………. 
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     Director, Prof. Oprișan Maria Magdalena   

CENTRUL  JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ  EDUCAȚIONALĂ GALAȚI 

     Nr. înreg……………………… 

     Director, Prof. Diamanta Luminița Bulai 

VIAȚA LIBERĂ GALAȚI 

Reprezentant, Roxana Artene Penciu 

DURATA PROIECTULUI: 1 septembrie 2019- ianuarie 2020 

 

ECHIPA  DE PROIECT  PE  UNITĂȚI  DE  ÎNVĂȚĂMÂNT/INSTITUȚII: 

  *Școala Gimnazială Nr. 22 Galați: Dănăilă Florina, Maravela Simona, Popa                                                       

    Cosmina, Apostol Ecaterina, Pană Doina, Chiriac Violeta Magdalena; Secrieru Mihaela,Avram 

Paula, Agafiței Carmen, Caragea Rădița-Rodica; 

   *Școala Gimnazială Nr. 28 Galați: Marinescu Ana Maria;Bobulisteanu Daniela 

   *Școala Gimnazială Nr. 26 Galați: Ciacâru Mihaela; 

   *Școala Gimnazială” Petru Rareș”, Frumușița: Petrea Ana Maria, Hîncu Constanța, Bejan    

    Mariana, Cristea Alexandra, Ion Cosmin Leonard; 

   *Școala Gimnazială ” Sf. Ierarh Nicolae” Vlădești, jud. Galați: Calapod Valeria, Grozav  

      Iulia; 

   *Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională: Psiholog școlar, Morozan Violeta 

 

GRUP  ȚINTĂ: 

*Școlari cu vârste  cuprinse între 6-10 ani 

*beneficiari direcți: elevi implicațe în activitatea Consiliul Elevilor, copii defavorizați(20-25 de 

copii) 

*beneficiari indirecți: profesorii care îndrumă elevii implicate în derularea activităților din 

proiect, părinții elevilor/copiilor defavorizați , comunitatea locală prin familiile elevilor implicate 

în proiect 
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FINANȚAREA PROIECTULUI: - finanțare extrabugetară 

-contribuții personale ale elevilor și părinților implicate în proiect 

-sponsorizări 

 

ARGUMENT 

➢ Sărbătorile de iarnă reprezintă prilej de bucurie pentru creștini, dar mai ales pentru copii 

care așteaptă cu nerăbare, momentul colindelor, împodobirii bradului și nu în ultimul rând 

a slujbelor religioase care pentru locuitorii satului românesc sunt prilej de smerenie și 

pioșenie 

➢ Cu această ocazie toți copiii așteaptă daruri de la Moș Crăciun, însă la unii copii nu reușește 

să ajungă niciodată. Prin derularea proiectului ne propunem ca să dezvoltăm elevilor noștri 

sentimente de respect pentru Tradițiile și Obiceiurile Poporului Român, dar și 

sensibilizarea lor față de cei aflați în nevoi și suferință 

➢ Copiii trebuie deprinși de mici să-i ajute pe cei cu care soarta nu a fost foarte generoasă. 

Pentru a veni în sprijinul acestora s-a născut și ideea acestui proiect educational prin care 

elevii și părinții acestora vor dărui dulciuri, rechizite școlare, haine și cărți elevilor aflați în 

suferință din localitatea Vlădești, județul Galați. Astfel că, e important ca să-i ajutăm pe 

elevii noștri să simtă și bucuria de a dărui, nu doar de a primi. 

➢ „De Crăciun, să fii mai bun!” este un proiect de voluntariat care vizează relaționarea între 

cadre didactice, elevii și părinții acestora, aducând beneficii atât persoanelor care se 

implică voluntar cât și comunităților în care aceștia trăiesc. 

➢ Prin obiectivele propuse proiectul promovează dobândirea unor calități moral-educative și 

civice. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

➢ Promovarea și educarea spiritului de solidaritate, a comunicării, a unui comportament nobil 

în rândul elevilor mici față de copii de vârsta lor aflați în situații dificile: abandonați de 

părinți, din medii dezavantajate, cu risc de abandon școlar; 

➢ Implicarea elevilor în activități de voluntariat; 

➢ Depunerea de eforturi în favoarea creării unui mediu propice voluntariatului; 
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➢ Respectarea tradițiilor și obiceiurilor românești. 

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: 

➢ Conștientizarea apartenenței la un popor cu o bogată tradiție populară prin respectarea 

datinilor, obiceiurilor și tradițiilor naționale; 

➢ Întărirea sentimentului de apartenență la comunitatea locală, națională și europeană; 

➢ Ajutorarea elevilor cu posibilități materiale reduse; 

➢ Îmbunătățirea  deprinderilor de comunicare, relaționare si prietenie în contexte noi; 

➢ Implicarea copiilor/ părinților, în acțiuni practice, de voluntariat și stimularea sensibilității 

față de copiii aflați în dificultate; 

➢ Stimularea participării responsabile a elevilor în relații stabilite cu copiii din „altfel” de 

medii, dovedind o atitudine de înțelegere, prietenie, acceptare și respect. 

            RESURSE: 

➢ Umane: elevi și cadre didactice ai școlilor : Gimnaziale Nr. 22, Gimnaziale Nr. 28, 

Gimnaziale Nr.17, Gimnaziale Nr.26, Gimnazială Vlădești( 20 de copii care fac parte din 

medii defavorizate),părinții elevilor scolilor implicate în proiect și membri ai comunității 

locale din localitatea Vlădești; 

      ACTIVITĂȚI: 

➢ Realizarea materialelor informatice și popularizarea proiectului 

➢ Colectarea de bunuri care vor fi oferite 

➢ Program de colinde 

➢ Oferirea darurilor 

      STRATEGII DE REALIZARE. 

➢ activități comune între elevii claselor  implicate în proiect:   

➢ colaborare cu părinții elevilor implicați 

      RESURSE MATERIALE: 

➢ calculator, imagini, postere, mape, coli de scris, pliante, aparat foto ,decorațiuni. 
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REZULTATE AȘTEPTATE: 

➢ conștientizarea elevilor cu privire la rolul activităților caritabile 

➢ reducerea abandonului școlar în rândul elevilor cu posibilități materiale reduse 

➢ implicarea activă a părinților și membrilor comunității în viața scolarilor 

➢ păstrarea tradițiilor și obiceiurilor de sărbători 

➢ creșterea stimei de sine în rândul elevilor 

➢ întărirea parteneriatului școală –familie 

➢ creșterea interesului pentru activități extrașcolare 

➢ imbunătățirea comportamentului în context extrașcolare și creșterea gradului de răspândire 

a ideilor despre impactul mass-media asupra educației a tinerei generații 

       MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI: 

➢ întocmirea portofoliului proiectului 

➢ realizarea unui CD cu activitățile proiectului 

➢ panou cu rezultatele activităților, fotografii 

➢ popularizarea proiectului prin publicarea de articole în revistele școlilor implicate, rețele 

de socializare oficiale ale partenerilor de proiect, mass-media și alte reviste de specialitate 

MEDIATIZARE: 

➢ realizarea de afișe și expunerea la panoul Consiliului elevilor și în fiecare clasă 

➢ prezentarea proiectului în cadrul ședințelor cu părinții și în consiliul profesoral 

      DISEMINAREA REZULTATELOR: 

➢ prezentarea rezultatelor obținute în cadrul consiliului profesoral, al lectoratelor și ședințelor 

cu părinții 

➢ articol presa locală 

        CONTINUITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 

➢ proiectul se va desfășura annual, atâta timp cât vor exista copii ale căror familii nu le pot 

oferi sprijinul material necesar 

➢ prin implicarea membrilor comunității locale, a elevilor și cadrelor didactice, prin dărnicia 

și omenia de care dau dovadă, încercăm să aducem zâmbetul pe chipul trist al copiilor ori 

de câte ori este nevoie 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 

 

Nr. 

crt 

TEMA ACTIVITATEA TERMEN RESPONSABILI 

1 Selectarea grupului 

țintă 

-implicarea in activitatea de 

selectare a copiilo/elevilor ce 

fac parte din medii 

defavorizate 

1 octombrie 

2019 

Chiriac Violeta –inv 

Apostol Ecaterina-inv 

Morozan Violeta-

psilolog școlar 

 

2 Pregătiri de 

sărbători 

-realizarea materialelor 

informative 

-stabilirea responsabilităților 

în cadrul proiectului 

-popularizarea activităților 

15 octombrie 

2019 

Chiriac Violeta –inv 

Apostol Ecaterina-inv 

Morozan Violeta-

psilolog școlar 

 

3 De la copii…la copii  -colectarea de bunuri ce vor fi 

oferite 

-pregătirea programului de 

colinde 

15 oct- 

30 noiem. 

2019 

Consiliul elevilor 

Chiriac Violeta –inv 

Apostol Ecaterina-inv 

Morozan Violeta-

psilolog școlar 

4 *Am plecat să 

colindăm… 

 

*Dar din dar se face 

rai… 

-program de colinde 

-oferirea de daruri copiilor din 

grupul țintă 

-organizare excursie 

localitatea Vlădești 

6 decembrie 

2019 

Consiliul elevilor 

Chiriac Violeta –inv 

Apostol Ecaterina-inv 

Morozan Violeta-

psilolog școlar 

5 Roadele muncii 

noastre 

-bilanțul activităților 

-completare de diplome 

-intocmire raport activitate 

7 dec.2019 

-31 ian.2020 

Chiriac Violeta –inv 

Apostol Ecaterina-inv 
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ȘCOALA________________________________ 

                                                                                        Adresa:__________________________________ 

                                                                                                                                                               

Tel.:_____________________________________                                                     

Nr._____/________________________________ 

 

Nr.______/________________                                                        

                              

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

Încheiat astăzi........................................ 

1. Părţile contractante: A) ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.22- GALAȚI,  cu sediul în Mun. 

Galați, Str.Zidarilor Nr.1, tel.0236324244, instituţie reprezentată de director, Prof. 

TUDORACHE  VALENTINA şi prof. CHIRIAC  VIOLETA  MAGDALENA, prof. 

APOSTOL ECATERINA în calitate de organizatori 

 şi 

-Şcoala.............................................................., cu sediul 

în......................................................................................................................................................., 

tel....................................., instituţie reprezentată de director,prof.................................................. 

şi prof............................................................................................., în calitate de partener. 

2. Obiectul contractului: 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în 

vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în cadrul  PROIECTULUI 

EDUCAȚIONAL DE VOLUNTARIAT: „DE CRĂCIUN, SĂ FII MAI BUN!” 

3. Obligaţiile părţilor: 

A)Aplicantul se obligă : 

- să informeze şcolile, instituţiile partenere despre proiectul educaţional; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a activităţilor; 

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ  imaginea proiectului; 

- să distribuie diplomele de participare cadrelor didactice implicate în proiect; 

- să respecte termenele de desfăşurare a activităţilor cuprinse în proiect. 

B) Partenerul se obligă: 

- să mediatizeze proiectul educațional în școală; 

-să informeze părinții despre activitate  

- să pregătească elevii pentru activitate; 

- să colecteze bunuri care vor fi oferite copiilor nefavorizați 

- să respecte regulamentul de desfășurare al concursului.  
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4.Durata acordului: 

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe parcursul anului  şcolar 

2019-2020. 

 

 Prezenta convenţie se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi intră în 

vigoare de la data semnării. 

 

 

 

              Aplicant,                                                                                     Partener, 

Școala Gimnazială Nr.22 Galați                                           Școala............................................... 

              Director,                                                                                      Director, 

Prof. Tudorache  Valentina                                                      ................................................. 
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Nr 950/ 20 12 2019 

         Director 

         Istok Judit 

Proiect „Tradiții și obiceiuri de crăciun” 

DE  CRĂCIUN SĂ FIM MAI BUNI 

Proiectul Școlii Gimnaziale Orban Balazs – Moacșa Jud Covasna 

Sărbătorile religioase sunt un prilej de bucurie și de împăcare sufletească în rândul elevilor 

și părinților din comună.  

ARGUMENT 

Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie şi ne aminteşte cu precădere de anii copilăriei, de 

emoţia aşteptării împodobirii bradului, de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moş Crăciun. 

Dincolo de faptul că este una dintre cele mai importante sărbători creştine, Crăciunul e 

aşteptat cu mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă, uneori chiar şi de religie. 

Sigur te gândeşti cu drag la cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi la 

vâscul din pragul uşii. Şi, cu siguranţă, experienţele personale au încărcat astfel de clipe 

magice cu semnificaţii proprii. Dar mai mult decât atât, tradiţiile legate de Crăciun aduc 

simboluri naturale vechi de sute de ani. 

ORGANIZATOR: 

directorul Istok Judit 

PARTICIPANȚI:  

Comunitatea de cadre didactice din unitate 15 cadre didactice 

Comunitatea elevilor din unitate – 70 elevi – nivel preșcolar, primar și gimnazial 

Comunitatea părinților din unitate 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 

 2–24 decembrie 2019 

SCOPUL  PROIECTULUI: 

 Proiectul își propune ca elevii să-si îmbunătățească cunoștințele despre cunoașterea  

tradițiilor și obiceiurilor  creștinești de Crăciun  și de Anul Nou. să se simtă bine și să învețe 

fericirea dăruirii și iubirii fără nici o așteptare. 
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Punctul de pornire în desfășurarea proiectului l-a constituit educarea elevilor de a fi mai 

buni, de a dărui și de a fi creativi, în felul dăruirii și de a expune sentimentele. Implicarea 

copiilor in derularea acestui proiect va conduce la conștientizarea faptului ca sărbătorile 

și  tradițiile trebuie păstrate și a transmise mai departe. 

OBIECTIVELE  PROIECTULUI: 

a)Privind copiii implicați în proiect: 

*familiarizarea elevilor cu principalele  sărbători  religioase; 

*semnificația sărbătorilor  

*desfășurarea unor activități didactice cu teme  creștine; 

*colecționarea și prezentarea unor obiecte de crăciun 

*cunoașterea și descrierea tradițiilor și obiceiurilor creștine; 

*pregătirea serbărilor de crăciun 

b)Privind cadrele didactice: 

*încurajarea cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educațional și creștin în sala 

de clasă; 

*promovarea  unor materiale ; 

c)Privind părinții  și ceilalți parteneri educaționali: 

*conștientizarea acestora cu privire la importanța  sărbătorilor și rolul lor în educarea 

copiilor din perspectiva creștină; 

*implicarea acestora în activitățile școlare; 

GRUP TINTA: 

*elevii din grădiniță, clasele primare și gimnaziale; 

*cadrele didactice din scoală, părinți, cetățeni ai comunei Moacșa 

RESURSE : 

UMANE: 

• elevii claselor implicate în program; 

• învățătoarele și profesorii claselor din  proiect; 

• părinții și bunicii copiilor 

• cetățeni  ai comunei Moacșa 

• conducerea unității implicate  în proiect; 
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MATERIALE: - 

• coli albe si colorate și materiale naturale pentru ornamente 

• acuarele, creioane,markere 

• calculator 

• costume si decoruri pentru programul artistic 

• telefon pentru fotografii 

*FINANCIARE:  

• autofinanțare- învățătoare, părinți, eventuale sponsorizări; 

STRATEGII  DE REALIZARE: 

• -activități comune între elevii claselor  implicate in proiect: elevii claselor I-VIII 

• -colaborare cu părinții elevilor implicați 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

• -expoziții cu lucrări ale  copiilor 

• -programul artistic(scene din piesa de teatru fotografiate și filmate) 

• -portofoliu 

• -album foto cu poze din timpul serbărilor 

REZULTATE ASTEPTATE: 

• * Atitudini pozitive ale copiilor pentru păstrarea datinilor creștine, pentru 

respectarea a tot ce este etic, moral si frumos pentru om;  

• * Dezvoltarea unor sentimente de afecțiune, atașament față de celelalte 

persoane din comunitatea locala 

• *Lucrări realizate de copii, prin diferite tehnici creative; 

   ACTIVITĂŢI DE MEDIATIZARE ŞI PROMOVARE 

• În timpul implementării proiectului vor fi afișate la școală pliante informative și 

fotografii din timpul desfășurării activităților. 

• Se vor organiza expoziții cu lucrările copiilor la școală și in revista scolii. 

• Vor fi promovate pe plan local, în cadrul scolii, părinților, imagini de la activitățile 

desfășurate. 

  



“INOVATIE IN EDUCATIE”  NR.2, DECEMBRIE 2019 

572 
 
 

 

• Program de activități  

DE CRĂCIUN SĂ FIM MAI BUNI 

NR. 

CRT. 

        ACTIVITATEA PERIOADA DE 

 DESFĂŞURARE 

COORDONATORI DE 

ACTIVITATE 

 

 

1. 

 

,, DE  CRĂCIUN SĂ FIM MAI BUNI”   

 *informare despre inițierea și 

desfășurarea proiectului 

*planificarea ornamentelor și 

dezbaterea scenetelor pentru 

serbare 

 

 

 

      02 dec.2019 

 

Dir Istok judit 

Diriginții claselor 

Înv Gajdo Eszter 

 

 

 

2. 

*expoziție cu ornamentele si 

desenele destinate sărbătorii” 

*Obiceiurile pe care vă dăruim: 

serbarea organizată în Casa de 

Cultură a comunei  

 

      17 dec  2019 

Toate cadrele 

didactice 

     din unitate 

 

 

3. 

Ordonarea materialelor pentru 

popularizare in colectivele de elevi, 

părinți si cadre didactice 

 

 

19 dec 2019 

Cadrele didactice din 

grădiniță, clasele 

primare și gimnaziale 

       

      Director 

      Istok Judit 
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Imagini de la activitățile proiectului 

Activitățile creative pentru pregătirea ornamentelor de crăciun: 
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Serbarea de crăciun 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BISTRITA-NASAUD 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ARTEMIU PUBLIU ALEXI” SINGEORZ-BAI 

str.Republicii nr. 38, telefon/fax 0263371009 

e-mail :sgsingeorzbai@yahoo.com 

 

  

 

 

 

 

PROIECT EDUCATIONAL 
 

Ediţia a II-a 

 

 

TITLUL PROIECTULUI 

„SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI - 

SĂNĂTATEA NOASTRĂ” 
 

DOMENIUL: ECOLOGIC 
   

AN ŞCOLAR 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR ŞI COORDONATOR DE PROIECT: 

PROF. ÎNV. PRIMAR ŞORECĂU CĂTĂLINA 

                                                         

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,A.P.ALEXI”                     INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN                                                                                            

mailto:sgsingeorzbai@yahoo.com
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 SÎNGEORZ-BĂI                                                                 BISTRIŢA-NĂSĂUD 
 

 

 

 

                                  PROIECT ECOLOGIC 
 

Ediţia a II-a 

 

 

TITLUL PROIECTULUI 

„SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI - 

SĂNĂTATEA NOASTRĂ” 
 

   

AN ŞCOLAR 2018-2019 

 

 

 

 

 

Ministerul Educaţiei Naţionale 

FORMULAR DE APLICAŢIE 

pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 

 

 

 

“A inţelege natura inseamnă a inţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea 

naturii, atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii” 

(E.A.Pora) 
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A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

 

Numele instituţiei/ unităţii de invăţământ aplicante: Şcoala Gimnazială ,,A.P.Alexi” Sîngeorz-

Băi  

Adresa completă: Strada Republicii, nr. 38, Sîngeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud 

Nr. de telefon/fax: 0263/371009 

Site şi adresă poştă electronică: sgsingeorzbai@yahoo.com 

Persoană de contact:  

Nume: Şorecău 

Prenume: Cătălina 

Funcţia:  prof. învăţământ primar 

Adresa completă: Strada Someşului, nr. 67, loc. Sîngeorz-Băi, jud. Bistriţa-Năsăud 

Telefon: 0756.924704 

Adesa e-mail: sorecau_catalina@yahoo.com 

 

 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

 

         B1. Titlul proiectului:”Sănătatea Pământului- Sănătatea noastră”. 

Proiect educativ  CAEJ. 

 

         B2. Domeniul în care se încadrează proiectul: 

Domeniul cultural-artistic, arte vizuale 

Domeniul cultural–artistic, culturi şi civilizaţii 

Domeniul cultural-artistic, literatură  

Domeniul cultural-artistic, teatru 

Domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri 

Domeniul cultural-artistic – muzică 

Domeniul cultural-artistic – dans 

         Domeniul ecologie şi protecţia mediului  X 

         Domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile 

         Domeniul sportiv touristic 

         Domeniul ethnic 

Domeniul ştiinţific 

         B3. Ediţia nr. 2 

         B4. Număr participanţi: 215 

 

C. REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 1000 caractere) 

 

a. Număr de elevi participanţi: 202 elevi; 

            Număr de cadre didactice implicate: 9 

            Prof. înv. primar: Bontaş Gabriela – C P A, Şc. Gim. ,,A.P.Alexi” Sîngeorz-Băi 

                                           Andresi Victoria – C P B, Şc. Gim. ,,A.P.Alexi” Sîngeorz-Băi 

                                           Sorecău Cătălina- C P C, Şc. Gim. ,,A.P.Alexi” Sîngeorz-Băi 

                                           Ivan Doina- C P D, Şc. Gim. ,,A.P.Alexi” Sîngeorz-Băi 

                                           Călin Leonora- C P E, Şc. Gim. ,,A.P.Alexi” Sîngeorz-Băi 

                                          Anghel Rozalia-clasa I B, Şc. Gim.,,Constantin Brâncuşi”Cluj-Napoca                                                                     

mailto:sorecau_catalina@yahoo.com
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                                          Bârta Ştefania,clasa aII-aA,Liceul tehnologic,,Liviu Rebreanu” Maieru 

                                          Maftei Mărioara, clasa a IV-a, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Ilva-Mică 

           Profesori de geografie - Ciocan Elena, Cercul de agroturism de la Clubul  Copiilor din                

.                                                    Sîngeorz-Băi. 

 

b. Beneficiari direcţi: 117 elevi din ciclul primar de la Şcoala Gimnazială “A.P.Alexi” 

Sîngeorz-Băi, 24 elevi de la Şcoala Gimnazială “Constantin Brâncuși” Cluj-Napoca, 26 

elevi de la Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu” Maieru, 15 elevi de la Şcoala Gimnazială 

Nr. 2 Ilva-Mică, 20 elevi de la Clubul Copiilor din Sîngeorz-Băi și cele 9 cadre didactice 

implicate în realizarea proiectului; 

Beneficiari indirecţi: Ocolul Silvic Cormaia-Anieş, Comunitatea locală din Sîngeorz-    

Băi, Comunitatea locală din Maieru, Comunitatea locală din Ilva-Mică, Comunitatea locală 

din Cluj-Napoca, Asociația Română pentru Reciclare RoRec și Cabinetul Şcolar Medical 

de la Şcoala Gimnaziala “A.P.Alexi” Sîngeorz-Băi. 

     

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 

     1. “Să recunoaștem că am greșit” – vizionarea unor filmulețe cu acțiuni de poluare a 

mediului înconjurător de către copii, dar și de către adulți. 

     2. “Curățenia – mama sănătății” – discuții despre sănătate și alimentația corespunzătoare cu 

medicul de la Cabinetul Medical Şcolar.    

     3. “Deșeuri colectez, natura o salvezi” – colectare selectivă de deșeuri și echipamente 

electrice și electronice. 

     4. “Natura, prietena tuturor” – drumeție în împrejurimi și în Parcul Stațiunii Sîngeorz-Băi, 

unde vom observa natura și poluarea mediului. 

     5. “Copiii salvează pămăntul” – concurs-expoziție de desene și fotografii realizate pe 

diferite teme ecologice.  

 

 

 

 

d. Descrierea activității finale (faza națională) 

Activitatea finală va consta într-o expoziție-concurs de creații plastice și colaje realizate de 

elevi pe toată durata desfășurării proiectului, dar totodată va cuprinde și fotografii surprinse 

pe parcursul realizării activitătilor prezentate. 

e. Parteneri organizare (alții decât unitățile de învățământ participante!) 

Alți parteneri implicați în proiect: Ocolul Silvic Cormaia-Anieş, Primăria orașului 

Sîngeorz-Băi, Asociația Română pentru Reciclare RoRec, Cabinetul Şcolar Medical de la 

Şcoala Gimnaziala “A.P.Alexi” Sîngeorz-Băi. 

 

 
D. PREZENTAREA PROIECTULUI 
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 D1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)(maxim 1000 caractere) 

           Folosirea iraţională a bogăţiilor naturale, construcţiile nenumărate, fără studii de fezabilitate 

corecte sau fără a lua în calcul capacitatea de rezistenţă şi susţinere a solului, toată strădania omului 

de a avea o viaţă mai bună, au produs dezechilibre naturale, care au atras după sine calamităţi şi 

alte dezastre de naturi diferite.  

  Societatea modernă, prin modul în care şi-a asigurat în ultimii ani rezervele de hrană,  apă 

potabilă, petrol, lemn, a dus la o reală secătuire a resurselor, dar şi la degradarea mediului 

înconjurător. Terra suferă. Şi noi, oamenii, suferim sau vom suferi implicit. Grav e că modul în 

care natura strigă după ajutor nu constituie un semnal de alarmă pentru noi toţi, sau dacă auzim 

acest „glas”, ne considerăm neputincioşi în faţa „răzvrătirilor naturii”, indiferent de forma pe care 

o îmbracă acestea : cutremure, tornade, topirea gheţarilor, avalanşe, prăbuşiri, alunecări de teren 

etc. 

  Însă e timpul pentru o schimbare, e timpul să luăm atitudine, să ne convertim felul de a 

gândi şi de a acţiona, pentru că o facem pentru noi şi pentru generaţiile ce vor urma! E timpul ca 

omul să fie sensibil la problemele mediului, să adopte un comportament adecvat faţă de natură, să 

protejeze mediul înconjurător! 

  Aşadar am insuflat şcolarilor din ciclul primar de la Şcoala Gimnazială “A.P.Alexi” 

Sîngeorz-Băi, dorinţa de a da un exemplu bun tuturor, de a-i sensibiliza pe cetăţeni, în scopul 

adoptării unei atitudini pozitive faţă de producerea şi utilizarea pe scară tot mai largă a energiei 

verzi în defavoarea celei convenţionale, care secătuieşte Pământul de resursele naturale. Copiii au 

oportunitatea, prin acest proiect, să înveţe despre energia eoliană, despre necesitatea folosirii 

acesteia, dar şi despre consecinţele unor acţiuni inadecvate faţă de mediu. Au fost impresionaţi de 

cât de mult suferă planeta noastră din cauza oamenilor şi au hotărât să ia măsuri. Măsurile au 

îmbrăcat forma unui proiect educaţional, intitulat Sănătatea Pământului – Sănătatea noastră, 

pentru că numai astfel vom reuşi să menţinem o planetă curată. 

 

          D2. Scopul proiectului:  

Stimularea implicării elevilor din ciclul primar în acţiuni de protejare şi ecologizare a 

mediului înconjurător, precum şi realizarea unei expoziții cu aceeaşi tematică, dezvoltarea 

capacităţilor de colaborare şi cooperare în cadrul grupului. 

 

           D3. Obiective specifice ale proiectului: 

O1: să conștientizeze și să identifice care sunt sursele de poluare din zona în care locuiesc 

și ce efecte au acestea asupra sănătății omului. 

 

O2: să colecteze selectiv minim 150 kilograme de deșeuri și echipamente electrice și 

electronice.  

O3: să se implicate în realizarea unor lucrări de creații plastice și abilități practice  utilizand 
materialele refolosibile colectate de ei. 

O4: să dobandească sentimente de dragoste și respect față de mediul înconjurător prin 

acțiunile pe care le intreprind. 
 

          D4. Descrieți grupul ţintă căruia i se adresează proiectul.Beneficiari. 

- 117 elevi din ciclul primar de la Şcoala Gimnazială “A.P.Alexi” Sîngeorz-Băi, 24 elevi de 

la Şcoala Gimnazială “Constantin Brâncuși” Cluj-Napoca, 26 elevi de la Liceul Tehnologic 

“Liviu Rebreanu” Maieru, 15 elevi de la Şcoala Gimnazială Nr. 2 Ilva-Mică, 20 elevi de la 

Clubul Copiilor din Sîngeorz-Băi. 
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          D5. Durata proiectului: octombrie 2018 - iunie 2019;. 

 

    D6. Descrierea activităţilor: 

 

a. Activitatea nr. 1 

b. Titlul activităţii: ,,Să recunoaștem că am greșit” 

c. Perioada de desfăşurare: noiembrie 2018 

d. Locul de desfăşurare: Clubul şcolii, sala de clasă 

e. Participanţi: 50 elevi din clasele pregătitoare de la Şcoala Gimnazială “A.P.Alexi” 

Sîngeorz-Băi, 20 elevi de la Clubul Copiilor Sîngeorz-Băi, profesor de geografie 

Ciocan Elena, învățătoarele Bontaș Gabriela și Şorecău Cătălina de la clasele 

pregătitoare de la  Şcoala Gimnazială ,,A.P.Alexi” Sîngeorz-Băi, președinții 

comitetelor de părinți de la clasele pregătitoare (Petrașcu Silvia, Borgovan Maria, 

Băndean Sebastian și Georgeș Vasile), viceprimarul Primăriei orașului Sîngeorz-Băi 

Naroș Daniel 

f. Parteneri: Clubul Copiilor din Sîngeorz-Băi, Primăria Orașului Sîngeorz-Băi. 

g. Descrierea activităţii:  

Se vor viziona câteva filmuleţe cu acțiuni de poluare ale mediului înconjurător de către 

copii, dar și de către adulți; efectele  poluării asupra factorilor de mediu, dar și asupra 

sănătății noastre. Elevii vor vedea imagini despre poluarea solului, a apei, a aerului, 

despre plante şi animale pe cale de dispariţie. Se vor stabili care sunt măsurile de 

prevenire atât a poluării mediului, cât şi a îmbolnăvirii oamenilor. 

h. Responsabil: prof. de geografie Ciocan Elena și prof. înv. primar Şorecău Cătălina   

i. Beneficiari: elevii din grupul țintă, comunitatea locală din Sîngeorz-Băi 

j. Modalităţi de monitorizare și evaluare: realizarea de creații plastice cu tema „AŞA 

DA/AŞA NU!”, în urma vizionării filmulețelor 

 

a. Activitatea nr. 2: 

b. Titlul activităţii: ,,Curătenia- mama sănătăţii” 

c. Perioada de desfăşurare: decembrie 2018 

d. Locul de desfăşurare: sălile de clasă ale elevilor din grupul țintă de la Şcoala 

Gimnazială ,,A.P.Alexi” Singeorz-Băi și Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru 

e. Participanţi: 75 elevi din clasele pregătitoare de la Şcoala Gimnazială “A.P.Alexi” 

Sîngeorz-Băi, 26 elevi de la Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu” Maieru, învățătoarele 

Andresi Victoria și Şorecău Cătălina de la clasele pregătitoare de la  Şcoala Gimnazială 

,,A.P.Alexi” Sîngeorz-Băi, învățătoare Bîrta Ştefania de la Liceul Tehnologic ‚Liviu 

Rebreanu” Maieru, 4 reprezentanți ai părinților (Scurtu Maria, Borgovan Ioana, Costan 

Cătălina, Coman Ana), asistenta medicală Pop Florina de la Cabinetul Medical Şcolar 

Sîngeorz-Băi 

f. Parteneri: Cabinetul Medical Şcolar de la  Şcoala Gimnazială ,,A.P.Alexi” Sîngeorz-

Băi 

g. Descrierea activităţii:  

Se vor realiza diferite acţiuni de igienizare în şcoală: ,,Învăţăm să facem curăţenie”, 

,,Cinci minute de igienă”, ,,Şcoala-castelul curăţeniei”. Asistenta medicală Pop Florina 

va fi invitată și le va vorbi elevilor despre importanță igienei personale și despre 
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necesitatea unei alimentații corespunzătoare vârstei elevilor. Se va realiza o piramidă a 

alimentelor.  

h. Responsabil: prof. înv. primar Bontaș Gabriela, prof.înv. primar Bîrta Ştefania 

i. Beneficiari: elevii din grupul țintă de la 3 clase pregătitoare de la Şcoala Gimnazială 

,,A.P.Alexi” Sîngeorz-Băi și elevii din grupul țintă de la clasa a II a A de la Liceul 

Tehnologic ‚Liviu Rebreanu” Maieru 

j. Modalităţi de monitorizare și evaluare: poze cu acțiunile de curăţenie în sălile de 

clasă implicate în proiect, popularizarea acțiunii la Avizierul Şcolii Gimnaziale 

,,A.P.Alexi” Sîngeorz-Băi. 

 

a. Activitatea nr. 3: 

b. Titlul activităţii: ,,Deșeuri colectezi, natura o salvezi” 

c. Perioada de desfăşurare: ianuarie-martie 2019 

d. Locul desfăşurării: în propriile gospodării ale elevilor din ciclul primar al Şcolii 

Gimnaziale ,,A.P.Alexi” Sîngeorz-Băi și în incinta școlii. 

e. Participanţi: toți elevii claselor primare de la Şcoala Gimnazială ,,A.P.Alexi” 

Sîngeorz-Băi, cadre didactice, 4 reprezentanți ai părinților (Miron Ioana, Anisie 

Elisabeta, Hîruța Cătălina, Pop Ioan), viceprimarul Naroș Daniel de la Primăria 

orașului Sîngeorz-Băi 

f. Parteneri: reprezentantul local al firmei RoRec, Primăria orașului Sîngeorz-Băi. 

g. Descrierea activităţii:  

În luna ianuarie se va demara acţiunea de colectare de DEEE din gospodăriile elevilor, 

din cadrul Programului „PATRULA DE RECICLARE”, un proiect naţional a 

Asociaţiei Române de Reciclare RoRec. Patrula de reciclare este formată din 25 de 

elevi voluntari din ciclul primar, căte un elev din fiecare clasă.Prin intermediul acestui 

program urmărim încurajarea obiceiului de colectare selectivă, dar și componenta 

educațională prin care ajutăm elevii să înțeleagă unele dintre cauzele poluării mediului 

și să conștientizeze faptul că reducerea acestora depinde de fiecare dintre noi. Chiar 

dacă au varste fragede ei pot transmite mesajul lor în mediul familial, în grupurile de 

prieteni, de vecini, de colegi. Se va ține o evidență a cantității de deșeuri adunate de 

fiecare clasă, de către membrii Patrulei de reciclare. 

h. Responsabil: prof. înv. primar Şorecău Cătălina și prof. înv. primar Călin leonora. 

i. Beneficiari: țoți elevii claselor primare de la Şcoala Gimnazială ,,A.P.Alexi” Sîngeorz-

Băi, comunitatea locală, părinți. 

j. Modalităţi de monitorizare și evaluare: elevii clasei care au colectat cele mai multe 

deșeuri vor primi diplome, alături de membrii Patrulei de Reciclare, care vor fi 

evidențiați într-un careu. Se vor face poze cu acțiunile elevilor și se va scrie un articol 

în presa județeană. 

 

a. Activitatea nr. 4: 

b. Titlul activităţii: ,,Natura, prietena tuturor" 

c. Perioada de desfăşurare: aprilie 2019 

d. Locul desfăşurării: în împrejurimile oraşului şi în incinta școlii. 

e. Participanţi: 117 elevi din clasele pregătitoare de la Şcoala Gimnazială “A.P.Alexi” 

Sîngeorz-Băi și 15 elevi de la Şcoala Gimnazială Nr. 2 Ilva-Mică, 3 reprezentanți ai 

părinților (Mureșan Cătălina, Pagu Leon, Miron Maria), inginer silvic Tomi Tudor 
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f. Parteneri : Ocolul Silvic Cormaia-Anieș 

g. Descrierea activităţii:: 

În cadrul acestei activităţi se va face o drumeţie în împrejurimi și în Parcul stațiunii 

Sîngeorz-Băi pentru a observa natura în acest anotimp și schimbările produse odată cu 

venirea primăverii. Se vor colecționa cateva plante întâlnite în această drumeție, care 

vor fi expuse la colţul ECO special amenajat în şcoală. Se vor depista zone poluate din 

împrejurimi,vor fi aduse la cunoştinţă organelor competente şi responsabile pentru a fi 

ecologizate. Tot în cadrul acestei activități elevii vor primii o fișă de lucru intitulată 

,,Hai la plimbare”. 

h. Responsabil: prof. înv. primar Maftei Mărioara de la Şcoala Gimnazială Nr. 2 Ilva-

Mică și prof. înv.primar Andresi Victoria de la Şcoala Gimnazială “A.P.Alexi” 

Sîngeorz-Băi 

i. Beneficiari: elevii din grupul țintă implicați în această activitate, părinţi, comunitatea 

locală 

j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: poze, fișe de lucru. 

 

a. Activitatea nr. 5: 

b. Titlul activităţii: „Copiii salvează Pământul” 

c. Perioada de desfăşurare: mai - iunie2019 

d. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială “A.P.Alexi” Sîngeorz-Băi, Şcoala Gimnazială 

“Constantin Brâncuși” Cluj-Napoca, Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu” Maieru, 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Ilva-Mică 

e. Participanţi: 117 elevi din ciclul primar de la Şcoala Gimnazială “A.P.Alexi” 

Sîngeorz-Băi, 24 elevi de la Şcoala Gimnazială “Constantin Brâncuși” Cluj-Napoca, 

26 elevi de la Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu” Maieru, 15 elevi de la Şcoala 

Gimnazială Nr. 2 Ilva-Mică, 20 elevi de la Clubul Copiilor din Sîngeorz-Băi și cele 9 

cadre didactice implicate în realizarea proiectului; 

f. Parteneri : sponsori din rândul părinților (Strîmbu Mariana, Costan Florin), directorul 

Casei de Cultură din Sîngeorz-Băi Hodoroga Florin, reprezentantul mass-mediei locale 

Albu Silviu 

g. Descrierea activităţii: 

În perioada 10-25 mai 2019, se vor elabora lucrări plastice și lucrări de abilităti practice 

în activităţi extraşcolare, având teme ecologice. Acestea vor fi colectate de membrii 

echipei de proiect şi se va realiza o expoziţie la Casa de Cultură din Sîngeorz-Băi, în 

perioada 1-5 iunie 2019, când va avea loc jurizarea şi acordarea diplomelor în cadru 

festiv. 

h. Responsabil: toate cadrele didactice implicate în proiect 

i. Beneficiari: elevii din grupul țintă implicați în proiect, părinţi, comunitatea locală 

j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: aprecierea și jurizarea lucrărilor expuse, 

premierea acestora 

 

 

          D7. Descrieți rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului(maxim 1000 

caractere) 

 

Prin implementare proiectului „Sănătatea Pământului – Sănătatea noastră”, echipa de 

proiect a urmărit să aducă în atenția școlilor și a comunităților locale implicate importanța protejării 
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mediului înconjurător. În mod direct, prin implicarea elevilor, echipa de proiect oferă acestora  

posibilitatea de a descoperi care sunt cele mai eficiente acțiuni și măsuri de protejare și ecologizare 

a mediului înconjurător.  

La finalul proiectului, ne dorim ca elevii să devină mesageri în comunitatea locală a unui 

nou mod de gândire și de viață, astfel încât grupul țintă să fie capabil să transmită mai departe 

mesajul ecologic. Derularea întrregului proiect va asigura elevilor un climat educațional 

complementar procesului de învățământ, în care nu vor fie neglijate cerințele socializării 

interpersonale, spiritul de echipă și relaxarea sufletească.    

Ne-am fi dorit o mai mare implicare a părinților și a reprezentanților comunității locale.   

 

     D8. Prezentați modalităţi de monitorizare şi evaluare a proiectului: 

- În perioda desfășurării acțiunilor cuprinse în proiect, se monitorizează situațiaîn diferite 

momente, urmărind graficul și îndeplinirea sarcinilor.  

- Rezultatele vor fi difuzate în presă, transmise Inspectoratului Şcolar și partenerilor. 

- Impactul pozitiv asupra participanţilor, măsurabil în numărul elevilor din grupul ţintă; 

- Prezentarea activităţilor proiectului  în mai multe buletine informative în mass-media, ca indicator 

al valorii evenimentului şi al impactului asupra comunităţii, ca rezultat direct al campaniei de 

promovare. 

 

D9. Arătați cum veți asigura continuitatea/sustenabilitatea proiectului (maxim 500 

caractere) 

 

Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor cuprinse în proiect este deosebită în dezvoltarea 

relaţiilor dintre elevi, precum şi dintre profesori şi elevi. Se depăşesc traume, emoţii, copiii capătă 

încredere în sine, sunt mai veseli, mai degajaţi. Se străduiesc să fie cât mai buni, fac comparaţie, 

învaţă să se autoaprecieze şi nu în ultimul rând, vor  fi cei care transmit mesajul ecologic.  

Numărul de elevi participanţi la aceste activităţi în cadrul proiectelor anterioare arată că îşi 

poate asigura continuitatea.  

 

            D10. Menționați activităţile de promovare/ mediatizare și de diseminare pe care 

intenționați să le realizați în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia 

(maxim 500 caractere) 

 

Mediatizarea proiectului în scoala : noiembrie 2018-iunie 2019 

      Mediatizarea proiectului în presa judeteana: decembrie 2018-iunie 2019 

Mediatizarea proiectului în comunitatea local si regionala: noiembrie 2018-iunie 2019 

Prezentarea proiectului la nivelul Cercurilor Pedagogice: februarie 2019 

Prezentarea proiectului la nivelul Comisiilor metodice si consiliului profesoral: lunar 

Mediatizarea proiectului în reviste de specialitate, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

 

 

 

           D11. Specificați care sunt partenerii implicați în proiect și arătați în ce constă 

parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă școală și/ sau cu o firmă/companie locală sau 

organizație, dacă este cazul( cel mult o pagină). 

• Şcoala Gimnazială ,, Constantin Brâncuşi” Cluj-Napoca 

• Liceul tehnologic ,,Liviu Rebreanu” Maieru 
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• Şcoala Gimnazială Nr. 2 Ilva-Mică 

• Primăria oraşului Singeorz-Băi 

• Ocolul Silvic Cormaia-Anieş 

• Clubul Copiilor din localitatea Sîngeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud 

• Cabinetul Medical Şcolar de la Şcoala Gimnazială “A.P.Alexi” Sîngeorz-Băi 

• Casa de Cultură a orașului Sîngeorz-Băi 
 

 

          F. Alte informaţii despre aplicant: 

a. Tipul unităţii de învăţământ: şcoală gimnazială 

b. Numărul cadrelor didactice participante la proiect: 9 

c. Numărul elevilor participanţi la proiect : 202 

d. Numărul claselor/ cercurilor participante la proiect şi tipul/profilul acestora: 5 clase de la 

Şcoala Gimnazială ,,A.P.Alexi” Sîngeorz-Băi , o clasă de la Şcoala Gimnazială 

,,Constantin Brâncuşi” Cluj-Napoca, o clasă de la Liceul tehnologic ,,Liviu Rebreanu” 

Maieru, o clasă de la Şcoala Gimnazială Nr. 2 Ilva-Miă şi Cercul de Agroturism de la 

Clubul Copiilor din Sîngeorz-Băi. 

 

        G. Informaţii despre potenţiali parteneri: 

G1. Unități școlare partenere: 

 

Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncuşi” Cluj-Napoca. 

            Jud. Cluj 

            Str. Horticultorilor, nr. 1 

            Director: prof. Marcu Eugenia 

            Persoană de contact: prof. înv. primar Anghel Rozalia 

            Telefon: 0740.315382 

 

            Liceul tehnologic ,,Liviu Rebreanu” Maieru 

            Jud. Bistriţa-Năsăud 

            Str. Principală, nr. 208 

            Telefon:0263.372185 

            Director: prof. Raţiu Ioan 

            Persoană de contact: prof. înv.primar Bîrta Ştefania 

            Telefon: 0758.650786 

     

            Şcoala Gimnazială Nr. 2 Ilva-Mică 

 Jud. Bistrița-Năsăud 

 Str. Principală, nr. 843 

 Telefon: 0743.125817 

 Director: Prangate Octavian 

 Persoană de contact: prof. înv. primar Maftei Mărioara 

 Telefon: 0746.935990   

 

            Clubul Copiilor Sîngeorz-Băi 

            Str. Lalelelor nr. 7 
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            Director: prof. Croitor Florin 

            Telefon: 0263370140 

            Persoană de contact: prof. Ciocan Elena 

            Telefon: 0740874063 

 

            G2. Alte instituții implicate în proiect 

 

Ocolul Silvic Cormaia-Anieş 

            Str. Someşului nr. 3 

            Persoană de contact: inginer Tomi Tudor 

            Telefon: 0733056801 

 

            Primăria Sîngeorz-Băi 

            Str. Izvoarelor nr. 2 

            Telefon: 0263370598 

            Persoană de contact: viceprimar Naroş Daniel 

 Telefon: 0785.243293 

 

 Cabinetul Medical Şcolar 

 Str. Republicii, nr. 38 

 Persoană de contact: Vârtic Violeta 

 Telefon: 0744.276222 

   

 Casa de Cultură Sîngeorz-Băi 

 Str. Republicii, nr. 33 

 Persoană de contact: director Hodoroga Florin 

 Telefon: 0744.849182 

 Adresa e-mail: culturasbn@gmail.com 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

„Muntenia, plai cu flori” 
 

 

COORDONATORI: 

 

Prof. înv. primar: Toth Ionela Liliana 

Prof. înv. primar: Gheorghe Elena Laura 

 

COLABORATORI: 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  „G.E.PALADE” 

Dir. Prof. Gheorghe Elena 

Dir. adj. prof.  Ignătescu Aurelia 

Președintele Consiliul Județean, Buzău Petre Emanoil Neagu 

Interpret 

 Simona Bănică 

 

Prof. Mariana Suditu 

Colaboratori din școală: 

Prof. înv. primar: Chivoiu Nușa 

Prof. înv primar: Gogonel Florentina Alina 

Prof. înv. primar:  Stoica Monia 

Prof. înv. primar:  Crețu Andreea 

Prof .înv. primar: Pîrlogea Cristina 

Prof. înv. primar:  Dogaru Angela 

Prof. înv. primar: Coșeru Ana Vasilica 

Prof .înv. primar:  Teodor Elena Sanda 

 

 

 

Colaboratori: 

Membrii juriu: 

Insp. dr. Veronica Trandafir 

Prof. interpret, 

 Andreea Pană Merișan 

Prof. Leon Rusu 

Insp. dr. Veronica Trandafir 

 

Colaboratori din alte școli: 

Prof. Irimia Marilena 

Prof. Irina Meteleanu 

Prof. Georgiana Buga 

Prof. Mihaela Preda 

Prof. Eliza Pavel Oncel 
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ                                                                                        

,,CĂPITAN AVIATOR CONSTANTIN M. CANTACUZINO”                              

COM. JILAVELE – IALOMIŢA                                                                              

 

Consilier educativ,                                                                     

Prof. Inv. Primar Stanimir Iuliana                                          Director, 

                                                                                              Prof. Janes Marina 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT  EDUCAŢIONAL  

2019- 2020 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

Coordonator: 

 

Prof.inv.primar Lazarica Teodora 

 

 

URATA PROIECTULUI: 15 – 20. 12. 2019 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasa 

                                                Caminul cultural  
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PREZENTAREA  ACTIVITĂŢII 

- -Serbarea de Crăciun  -  ,,Uite,vine Mos Craciun !” 

- Argument: 

Pentru noi toţi, iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi 

acela al bucuriilor prilejuite de atâtea datini şi obiceiuri legate de sărbătorirea 

Naşterii Domnului. La români, sarbatorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun 

sunt adevărate sărbători de suflet. 

     Frumuseţea obiceiurilor şi colindelor de Crăciun trebuie simţită şi preţuită 

de copii. Cu glasurile lor cristaline, calde şi tremurând de emoţie, copiii sunt 

cei meniţi să exprime cel mai bine gândurile curate şi să facă urări celor dragi 

în aceste zile de mare sărbătoare. Înfofoliţi în haine groase, cu năsucurile 

îngheţate după ce au colindat în lung şi în lat, gândul îi poartă pe copii la Moş 

Crăciun, de la care aşteaptă să le îndeplinească toate dorinţele. 

               

 

Scopul: 

 

- Stimularea  potenţialului artistic al şcolarilor mici prin 

deschiderea  căilor de comunicare emoţională; 

- Pastrarea si perpetuarea traditiilor locale. 

 

 

Obiective specifice: 

- cunoaşterea semnificaţiei Crăciunului şi a Anului Nou; 

- dezvoltarea motivaţiei în vederea confecţionării unor podoabe 

pentru         

     pomul de Crăciun; 

- dezvoltarea deprinderilor de interpretare a cântecelor şi colindelor. 

Obiective de referinţă: 

- să interpreteze cântece şi colinde pe un ton adecvat; 

- să înveţe şi să recite poezii adecvate; 

- să confecţioneze felicitări şi podoabe pentru pomul de Crăciun. 
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Data realizării: 20.12.2019 

-    Resurse umane:- elevii clasei  a IV-a A 

                             -parinti 

                             -cadre didactice 

                             -Primaria Jilavele 

           
 

Resurse materiale: 

          -prezentări ppt, fişe cu poezii şi cântece de iarnă, brazi impoadobiti , 

decorarea claselor, costume adecvate, colinde, dramatizari, daruri pentru toti 

copiii. 

 

               

 Resurse procedurale: 
-conversaţia,explicaţia,povestirea,jocul de rol,recitarea de poezii, 

interpretarea unor cântece 

 

 Exemple de activităţi: 
-audiţii- colinde 

-învăţări de colinde; 

-învăţarea unor cântece şi poezii despre iarnă; 

-confecţionare de felicitări şi podoabe pentru pomul de Crăciun; 

-serbarea”  ,,Uite,vine Mos Craciun !” 

-împodobirea bradului de Crăciun. 
    
 

   Evaluare: 
                 -realizarea  programului artistic în cele mai bune condiţii, 

                  -sonorizare bună,interpretarea expresivă a poeziilor şi cântecelor,    

                 -colaborarea cu parinţii                
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                                                                          INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI ALBA 

                                                                                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICODIM GA NEA” BISTRA                

                                                  STR. PETRU  PAVEL; ARON, NR.6 

                                                       TEL./FAX:0258773106 

                                                                   EMAIL:  sc.bistra@mail.albanet.ro  

 

 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI  

NAȚIONALE 

                                                               

                                                                                                 Director .Balea  Elena  

 

 

PROIECT  EDUCAŢIONAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                            Coordonator   

                                                                                                           Motora   Narcisa  
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➢ Argument: 

Pentru noi toţi, iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al bucuriilor 

prilejuite de atâtea datini şi obiceiuri legate de sărbătorirea Naşterii Domnului. 

. Sarbatorile religioase sunt un prilej de bucurie şi de împacare sufleteasca în rândul românilor. 

Românii au fost din totdeauna păstrători de traditii si obiceiuri stramosesti. 

      Punctul de pornire in desfaşurarea proiectului l-a constituit curiozitatea copiilor de a afla cât 

mai multe  despre obiceiurile si tradiţiile de Craciun . 

     Copiii, iubesc sărbatorile creştine , îşi îmbogăţesc cunoştinţele  prin aflarea mai multor poveşti, 

legende despre trecutul  neamului nostru. Totodata le plac si mai mult sărbătorile creştineşti nu 

pentru latura lor religioasa, ci pentru latura laica – venirea lui Moş Nicolae, Moş Craciun si de 

aceea cu ajutorul parinţilor vom încerca sa sădim în sufletele lor iubirea pentru Dumnezeu şi 

semeni. 

     Implicarea copiilor în derularea acestui proiect va conduce la conştientizarea faptului caă 

sărbătorile şi  tradiţiile trebuie păstrate şi transmise mai departe. 

 

 

              Scopul:  

               Consolidarea  ,sistematizarea  şi  îmbogăţirea  cunoştinţelor despre   obiceiurile  şi 

tradiţiile de  Crăciun 

 

          Obiective   proiectului 

 

• Cunoaşterea  semnificaţiei  religioase  a  Crăciunului 

•  Descrierea  datinilor şi  obiceiurilor legate  de  sărbătorirea  Crăciunului  colindatul 

,împodobirea  bradului  ,sosirea  Moşului , steaua ,pregătirea  bucatelor  tradiţionale  

• Cunoaşterea  semnificaţiei  bradului  şi  a  împodobirii  acestuia  

• Interpretarea  colindelor  şi cântecelor  specifice sărbătorilor  de iarnă  şi  

semnificaţia  acestora  
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• Stimularea  activităţii în  grup  prin  realizarea  unor  lucrari  proprii   desene  

,felicitări ,podoabe  

• Dezvoltarea  capacităţii de cooperare  în scopul  realizării  unui  produs  

Resurse umane:-  elevi clasei   I 

Preotul 

Profesoara  de religie  

parinti 

 

            Resurse materiale:hârtie  glasse  şi  creponată  ,foarfece ,lipici  ,carton  colorat 

,creioane  colorate ,acuarelă ,pensule ,calculator  

            Resurse  de  timp   17 -20  .12 .2019 

              

               Resurse procedurale: 

-conversaţia,explicaţia,povestirea, observaţia , demonstraţia   ,exerciţiul , turul  galeriilor  

 

                Evaluare: 

▪ expoziţie  cu  lucrările  realizate  de  elevi  

▪ Un  mini concert  de  colinde ,, Am  plecat   sa  colindam , 
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 Data   Ativitatea     Locul   de  desfăşurare  

 

1. 

 

 

 

17  .XII.2019 

 

 

✓ Vizitarea   bisericii  din  

comuna   ,pregătirea  

spirituală  pentru  

întâmpinarea  Naşterii  

Domnului  Iisus   

Hristos  

 

✓ Întâlnire   cu  preotul  

comunei   pentru   

înţelegerea   

semnificaţiei  

Crăciunului  pentru   

creştini  

 

 

 

Biserică 

 

 

 

Sala  de  clasă 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

18.XII.2019 

✓ Vizionarea   unor  

prezentări   power  -

point : 

-  legende ,,Legenda lui  Moş  

Crăciun ,,     

,                 ,Legenda   bradului  

de  Crăciun ,,  

-           Datini  şi  obiceiuri   

de  Crăciun  păstrate  în 

diferite  regiuni  ale  ţării  

✓ Alcătuirea unui  mesaj  

scris   către  Moş  

Crăciun  

✓ Citirea   şi  recitarea  

unor  poezii  dedicate   

 

Sala  de  clasă 

 

 

 

 

 

 

      Sala   de  clasă 
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sărbătorii  Naşterii  

Domnului  

✓ Joc  de  rol  ,,Moş 

Crăciun  şi  spiriduşii 

,,Moş  Crăciun  şi  

copilul ,, 

 

3 

 

 

19.XII.2019 

 

✓ Realizarea   unor     

compoziţii  plastice  ,,Căsuţa  

Moşului  

                ,,Chipul   lui  Moş              

Crăciun,, 

✓ Confecţionarea  unor   

ornamente  şi  felicitări  de 

Crăciun  care   vor  fi  expuse   

într –o   miniexpoyiţie  

✓ Activitatea  se  va  

încheia  cu  un  concert de  

colinde  

   

 

 

 

 

 

          Sala   de  clasă 
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FORMULAR DE APLICAŢIE 

pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2020 

TRADITII CULTURALE SI RELIGIOS –SPIRITUALE ROMANESTI 

 

  

                                                                                             Avizat, 

                                                                    Inspector educativ I.S.J./I.S.M.B/Director 

PNC__________ 

  

A.                INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:  Liceul Tehnologic „Dimitrie 

Bolintineanu” 

Adresa completă Bulevardul Republicii; Oraș 

Bolintin-Vale;Județul Giurgiu 

Nr. de telefon/fax  Tel/Fax:0246271283                                                                  

Site şi adresă poştă electronică  E-mail:  

mail@liceubolintin.com                                                                  

Coordonatori SimaGeorgeta-prof. 

Istorie:email-

georgetta38@yahoo.com;07212

41545 

 

 

Gheorghe Ionica-prof. 

Psihologie email 

:irinukavara;0729178090 

 

 

  

Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. 

total de cadre didactice din unitate 

 12/76 

Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect  40 

Alte programe/proiecte organizate de unitatea 

aplicantă in ultimii 5 ani  

 -Proiect educativ de voluntariat 

„Din inimă pentru inimă”, ani 

școlari 2011/2012, 2012/2013, 

2013/2014,2014/2015, 

2015/2016,2016/2017; finanțare 

proprie,sponsorizari. 

- Proiect educational 
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national“Mai mult verde 

pentru sănătatea ta”, ani școlari 

2013/2014,2014/2015, 

2015/2016,2016/2017; finanțare 

MEN,sponsorizări. 

- Proiect educațional 

national”Tânar antreprenor în 

spațiul virtual”,ani școlari  

2015/2016,2016/2017; finanțare 

MEN,sponsorizări. 

-Proiect educațional județean” 

Dimitrie Bolintineanu ieri și 

azi” ani școlari  

2015/2016,2016/2017; finanțare 

proprie,sponsorizări. 

 

 

 

B.    INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului :…”TRADITII CULTURALE ȘI RELIGIOS –SPIRITUALE 

ROMÂNEȘTI ” 

B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului : concurs  

B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: – folclor, tradiţii, obiceiuri 

 

B4: Ediţia nr. III 

B5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale :Liceul Tehnologic “Dimitrie 

Bolintineanu”, Bolintin-Vale,12 martie 2020 

 

B6: Număr participanţi la proiect: 

Participare directă    :400 

 

B7: Bugetul proiectului: 

Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse 

 1000  -  1000 

B8: Proiectul este cu participare:    directă,     indirectă,    online.  

 

C. REZUMATUL PROIECTULUI  

           Proiectul de faţă îşi propune, prin acţiunile pe care le conţine, să sensibilizeze elevii, adulţii, 

mass-media şi reprezentanţii instituţiilor partenere pentru  a promova cultura , tradițiile și valorile 

spirituale românești atât la nivel regional , național , cât și internațional   

a.         Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate:164 elevi si 40 profesori; 

b.        Beneficiarii direcţi şi indirecţi: , cadre didactice; părinți; membrii ai comunității 

c.         Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura; 
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d.        Descrierea activităţii principale: realizarea unui concurs de  dansuri populare specifice 

zonei 

e.         Impactul educativ estimat asupra grupului țintă: conservarea tradițiilor populare din zona      

Vlașca. 

 

 

D.      PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Argument justificare, context : 

Plecând  de la ideea că activitățile non-formale se completează cu activitățile 

informale/formale, acest proiect  pornește de la necesitatea optimizării activităților extrașcolare 

corelate cu procesul de învățământ din dorința de a promova și de a pune în valoare cultura , 

tradițiile și obiceiurile românești consacrate, alături de cele internaționale și, mai ales , 

spiritualitatea ortodoxă românească.  

Activitățile care se vor realiza în cadrul acestui proiect ne dau posibilitatea să punem în 

lumină creativitatea și imaginația elevilor  și  a  cadrelor didactice  din cadrul Liceului Tehnologic 

„Dimitrie Bolintineanu”, Bolintin-Vale, Giurgiu  implicate în proiect , în a promova cultura , 

tradițiile și valorile spirituale românești  atât la nivel regional, național, cât și internațional. 

Județul Giurgiu este reprezentat de trei poli puternici : cultură , tradiție și spiritualitate , 

care pot fi promovați  prin școală , deoarece  aceste valori sunt necesare în îmbogățirea nivelului 

de cunoștinte al elevilor și în formarea personalității acestora. Deci , cunoașterea însuflețită a 

literaturii laice și patristice scrisă de înaintașii noștri și a tradițiilor noastre  va contribui la 

realizarea obiectivelor culturale și spirituale din zonă , dând posibilitatea tuturor elevilor și cadrelor 

didactice să aprecieze înaltele valori ale culturii , spiritualității , portului și folclorului românesc. 

Dimensiunea magnifică spirituală a valorilor creștine din județ poate fi pusă în valoare de elevii și 

cadrele didactice din Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”, Bolintin-Vale  prin diferite 

activități și parteneriate. Asigurarea accesului elevilor și a cadrelor didactice implicate în proiect 

la resursele culturale și spirituale vor asigura motivarea lor pentru implicarea în propria dezvoltare 

intelectuală, dar și dezvoltarea culturală a zonei  din care provin. 

 

 

D.2. Scopul proiectului: 

           -conservarea tradiţiilor populare din zona Vlașca, 

          - desfășurarea unui concurs 

           -colaborarea între  părţi în vederea realizării unui proiect cultural „Dansuri populare din 

zona      Vlașca” 

 -realizarea unui curs de dans pentru elevi în vederea iniţierii şi învăţării dansului popular 

specific zonei 

 -organizarea de spectacole la diferite evenimente şcolare şi ale comunităţii  

 -participarea părinţilor şi a membrilor comunităţii la spectacolele susţinute. 

 

 

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului 

               a.- Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă 

     b.-Cultivarea creativității și sensibilității artistice a elevilor. 

    c-Creșterea interesului părintilor pentru activitățile extrașcolare , conștientizând aportul 
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pe  care aceștia îl au pentru dezvoltarea individualităților elevilor. 

                d-Promovarea prin cântec , dans popular , șezatoare, frumusețea artei populare și 

dobândirea           sentimentelor de dragoste și respect pentru tradițiile , obiceiurile și folclorul 

românesc. 

              -Diseminarea rezultatelor proiectului în  7  unități școlare , într-un interval de 1 lună. 

  

 

D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: cadre didactice , părinți, instituții 

partenere. 

D.5. Beneficiarii direcți și indirecți: 

D.6. Durata proiectului :12 luni 

D.7. Descrierea activităţilor  

Activitatea nr. 1 

           a. Titlul activităţii: ”Organizare, proiectare, responsabilităţi, grupuri ţintă, obiective” 

           b. Data/perioada de desfăşurare: Octombrie 2019 

           c. Locul desfăşurării:Liceul  Tehnologic ”Dimitrie Bolintineanu” 

           d. Participanţi: Echipa de proiect 

           e. Descrierea activității:  

-consultarea profesorilor, părinţilor şi a elevilor asupra necesităţii implementării unor 

activităţi de informare şi formare în domeniul educației pentru dezvoltare durabilă ; 

- constituirea echipei de proiect, a grupurilor ţintă  şi un prim atelier de lucru pentru 

stabilirea obiectivelor-acţiunilor-modalităţilor de implementare, monitorizare şi 

evaluare, a responsabilităţile membrilor echipei de lucru. 

           f. Responsabil(i): Echipa de proiect 

           g. Beneficiari: Grup țintă direct 

           h. Modalităţi de monitorizare şi evaluare:raport de activitate, proces-verbal 

 

 

Activitatea nr. 2 

a.Titlul activității :”Noi  suntem români !”-noiembrie 2019 

b.Data/perioada de desfășurare:-20 noiembrie -1 decembrie 2019 

c.Locul desfășurării:Liceul Tehnologic „D. Bolintineanu”, Bolintin-Vale, Giurgiu. 

d. Participanți:Echipa de proiect;instituțiile partenere. 

e. Descrierea pe scurt a activității: Întâlnire cu membrii „Asociației pentru cultură și tradiție 

istorică Bolintineanu”; spectacol de dans , muzică și tradiții de Sf. Andrei; activitati 

dedicate zilei nationale. 

 

Activitatea nr.3 

a. Titlul activității:”Craciunul la români”-decembrie 2019 

b. Data / perioada de desfășurare:15-24  decembrie 2019 

c. Locul desfășurării:Liceul Tehnologic „D. Bolintineanu”,Bolintin-Vale, Giurgiu 

d. Descrierea pe scurt a activității:Spectacol organizat în cadrul liceului cu ocazia 

sărbatorii Crăciunului, sunt prezentate colinde, tradiții și obiceiuri de Crăciun.Sunt 

strânse fonduri și donate „Asociației Creștine Sf. Stelian-Ocrotitorul Copiilor”,din 

Bolintin-Vale. 
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Activitatea nr. 4 

a. Titlul activității Concurs  „Comori Vlășcene”-12 martie 2020. 

b. Data/ perioada de desfășurare:1-12 martie 2020 

c. Locul desfășurării:Liceul Tehnologic „D. Bolintineanu”, Bolintin-Vale. 

d. Descrierea pe scurt a activității: Echipa de proiect organizează un concurs de 

dansuri și tradiții vlăscene . Organizarea concursului pe baza înscrierilor se 

realizează de catre echipa de proiect.Jurizarea grupurilor și ansamblurilor de 

către un juriu format din cadre didactice ,elevi ,părinți , alți parteneri.Acordarea 

premiilor , diplomelor de participare,adeverințelor.   

 

 Activitatea nr. 5 

a. Titlul activității:diseminarea proiectului, evaluare-iunie 2020 

b. Data/perioada de desfășurare:2-18 iunie 2020 

c. Locul desfășurării:Liceul „Tehnologic D. Bolintineanu”, Bolintin-Vale. 

d. Participanți:Echipa de proiect, instituții partenere. 

e. Descrierea activității:Finalizarea materialelor cu informații despre proiect , 

rezultatele proiectului, Analiza SWOT, a întregii activități .Analiza 

chestionarelor de la participanți și parteneri privind derularea 

proiectului.Analiza sustenabilității proiectului și a modalităților de 

dezvoltare a acestuia pentru următoarea ediție.Realizarea Raportului de 

evaluare a activităților proiectului .Diseminarea informațiilor legate de 

activitățile proiectului în școala , în școlile partenere , instituțiile partenere 

, în mass-media, site-ul școlii, presa locală. 

 

 

 

D.8. Diagrama Gantt a activităților (in anexa) 

 

D.9.  Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului, inclusiv 

impactul proiectului asupra grupului țintă, unității de învățământ și comunității.  

       Rezultate calitative și cantitative așteptate ca urmare a implementării proiectului 

Cantitative:   400  elevi implicați; 

                       80 cadre didactice implicate. 

Calitative: 

              -Creșterea gradului de implicare a elevilor în proiecte și activități educative 

 

            - Pregătirea și motivarea elevilor în sensul prețuirii și respectării tradițiilor și obiceiurilor 

românesti.  

-  Formarea  unei atitudini  proactive în promovarea tradițiilor si obiceiurilor românești 

prin respectarea , practicarea si transmiterea acestora colegilor și vor implica alți elevi ca 

să participle la derularea activităților în continuare, înțelegând că tradiția și copilăria 

/adolescent merg mână in mână; 

   - Postere pentru activităţile din proiect, afişul proiectului , fotografii, film cu secvențe de 

la toate activităţile şi materialele elaborate, protocoale pentru fiecare acţiune , un chestionar 

final . 
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D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 

 Evaluare internă a proiectului  

- Aplicarea chestionarelor de evaluare 

- Valorificarea concluziilor chestionarelor prin includerea de acţiuni specifice în programele 

activităţilor educative şcolare şi extraşcolare din unitațile școlare ,precum şi pentru orientarea 

activităţilor din proiect 

- Raport de la fiecare activitate. 

 

 Evaluare externă a proiectului  

 

Indicatori cantitativi: număr de elevi participanți, număr de unități școlare participante,număr 

persoane implicate, numărul  instituțiilor  implicate; 

Indicatori calitativi: Interesul altor unităţi şcolare faţă de proiect prin: 

    - accesări ale site-ului liceului/paginii de Facebook (domeniul de prezentare a activităţilor din 

proiect) 

    - solicitări de cuprindere în proiect a diverşilor parteneri. 

 

 

D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului  

Există posibilitatea de dezvoltare/continuare ulterioară a proiectului prin autofinanţare sau 

prin atragerea de noi parteneri.Proiectul poate fi continuat, în anul/anii şcolari următori, prin: 

-includerea proiectului educațional prezentat în calendarul activităților educative la nivel 

interjudețean,național 

- cuprinderea de noi parteneri,din toata țara, în proiect. 

 

 

D.12. Riscuri implicate de proiect şi planul de răspuns (lipsa de finanțare de la MEN, 

retragere parteneri, lipsa sponsori etc. 

 - 

-Desfasurarea proiectului s-a realizat prin efortul profesorilor coordonatori , care au sponsorizat 

tiparirea diplomelor , afisului de promovare a concursului “Comori Vlascene”; lipsa sponsorilor 

-Dificultati în deplasarea grupurilor de elevi pentru a participa la concurs. 

 

D.13. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi 

în timpul implementării proiectului  

   Publicarea informațiilor legate de proiect prin: 

-site-ul scolii:www.liceubolintin.ro 

- pagina de Facebook; 

-poșta electronică între școlile din județ; 

-presa locală; 

-mass-media 
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D.14. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului  

 

  

 

E.      DEVIZ ESTIMATIV 

Nr. Descrierea cheltuielilor Fonduri proprii Finanţare solicitată Total sumă 

1 

- hârtie 

multiplicare activităţi şi 

materiale atelier de 

lucru(pixuri, 

markere);costume 

populare 

 1000  -  1000 

2  Diploma, cupe, ecusoane    -   

  TOTAL RON  1000  -  1000 

 

 

 

F.    Bugetul ultimelor 2 ediții: 

Anul de 

desfășurare 

Ediția Buget total Buget primit de la 

Ministerul Educației 

Contribuţie 

proprie/alte surse 

 2017-2018  I  500  -  500 

 2018-2019  II  500  -  500 

 

F.       În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MEN, doresc ca proiectul să fie 

inclus în CAEN 2019: 

1.    DA 

 

 

Coordonatori: 

 

 Prof. Sima Georgeta 

 

 Prof. Gheorghe Ionica 

 

  

 

Director unitate : 

 

  

Director adj. 
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CĂRȚILE IN VIAȚA DE ȘCOLAR 

-PROIECT TEMATIC- 

 

STEIER DANA ANGELA 

SCOALA GIMNAZIALĂ SORIN LEIA TOMEȘTI- TIMIȘ 

 

 
Subiectul: vizită la biblioteca şcolii 

Scopul: - cunoaşterea bibliotecii şcolii; 

              - cultivarea dorinţei de a deveni cititor al ei 

Obiective: 

• să se familiarizeze cu biblioteca şcolii şi cu bibliotecarul; 

• să recunoască pe baza caracteristicilor lor, tipurile de cărţi: de literatură, ştiinţifice, 

didactice (manuale); 

• să precizeze tipurile de litere de tipar folosite în scrierea unui fragment dat; 

• să alcătuiască corect enunţuri cu mai multe sensuri ale unui cuvânt dat: “carte”, 

“bibliotecă”; 

• să dezlege corect un rebus; 

• să prezinte corect structura unei cărţi, la alegere; 

• să compare corect structura unei cărţi de poveşti cu structura unui atlas, la alegere; 

• să colaboreze cu colegii în activitatea pe echipe. 

Metode şi procedee: observaţia, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, munca cu cartea, dramatizarea 

Mijloace de învăţământ: tipuri de cărţi (literare, ştiinţifice, didactice, etc.), reviste, ziare, fişe 

pentru munca în echipă, cântece, poezii, planşe cu litere mari şi mici de tipar, de toate tipurile, o 

carte mare din carton; 

Locul de desfăşurare: biblioteca şcolii – sala de lectură. 

 

Momentul organizatoric: 

pregătirea vizitei, deplasarea la bibliotecă; 

 

Anunţarea temei: 

prezentarea de către învăţătoare a scopului şi a conţinutului vizitei, a modalităţilor de desfăşurare 

a activităţii elevilor 

 

Desfăşurarea vizitei: 

• primirea copiilor de către d-na bibliotecară; 

• prezentarea bibliotecii şi a rolului ei: împrumut de carte la domiciliu, consultarea cărţilor 

în sala de lectură, organizarea unor întâlniri cu scop documentar (lecţia noastră); 

• conversaţia bibliotecarei cu elevii pentru: prezentarea structurii bibliotecii şcolii (tipuri de 

cărţi, ziare, reviste, etc.), modul lor de aranjare, vechimea lor; 

• observarea bustului marelui scriitor şi istoric Nicolae Bălcescu; 

• prezentarea câtorva cărţi: literare, manuale, un atlas anatomic; 

• prezentarea unei fişe de cititor; 
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• precizarea regulilor de păstrare a unei cărţi împrumutate; 

• îndemnul de a deveni cititori ai bibliotecii şcolii; 

• vizitarea liberă a bibliotecii şcolii. 

Activitate pe echipe: 

Repartizarea elevilor în echipe eterogene şi precizarea modului de lucru pe fişe: 

Echipa I:  Alcătuiţi patru propoziţii cu cuvântul “bibliotecă”, cu sensuri diferite, despre 

biblioteca vizitată acum. 

Echipa II: Reconstituiţi proverbul din cuvintele decupate şi precizaţi tipurile de litere de 

tipar cu care este scris: "Cărţile sunt prieteni reci, dar siguri" - scris cu litere subţiri drepte, 

îngroşate şi cursive. 

Echipa III: Alegeţi din bibliotecă o carte de literatură sau ştiinţifică şi prezentaţi colegilor 

structura acestei cărţi. 

Echipa IV: Găsiţi cuvintele cu sens opus şi completaţi rebusul. Alcătuiţi trei propoziţii în 

care cuvântul obţinut pe verticală (“CARTE”) să aibă înţelesuri diferite. 

 Fiecare echipă are la dispoziţie pe măsuţă mai multe exemplare din toate tipurile de cărţi, 

elevii le consultă cu atenţie şi colaborează pentru rezolvarea cerinţelor de pe fişă. 

Verificarea activităţii: 

Reprezentantul fiecărei echipe îşi prezintă rezultatele de pe fişă, iar învăţătoarea le 

verifică. 

Aprecierea elevilor: 

Bibliotecara le înmânează elevilor câte un semn de carte al micului cititor, iar 

învăţătoarea le distribuie câte o pictogramă cu o cărticică.  

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. w.w.w.didactic.ro 

2. w.w.w.referate.ro 
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PROIECT  EDUCAȚIONAL 

 - SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI- MAGIE ÎN SUFLET DE COPIL- 

Prof. Înv. Primar Mateiu Aurica 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dragu - Structura Voivodeni 

I.ARGUMENT 

Sărbătorile de iarnă reprezintă prilej de bucurie pentru creştini, dar mai ales pentru copii, 

care aşteaptă cu nerăbdare să se implice la cele mai frumoase activități ale copilăriei lor : așteptarea 

lui Moș Nicolae, perioada colindelor, împodobitul bradului, prepararea cozonacilor, primirea 

colindătorilor şi nu în ultimul rând primirea și dăuirea de cadouri. Colindele şi clinchetele de 

clopoţei, mirosul proaspăt de brad, dar şi de cozonaci, nerabdarea aşteptării darurilor sub pomul 

de iarnă toate crează în sufletul copiilor o atmosferă de linişte și iubire. 

Crăciunul este asociat cu feeria iernii, cu puritatea zăpezii şi este o sărbătoare emoţionantă 

mai ales pentru copiii care aşteaptă sosirea lui Mos Crăciun. Semnificaţia religioasă a Crăciunului 

este naşterea Mantuitorului Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu trimis pe pământ să ajute oamenii să 

devină mai buni, mai credincioşi, mai îngăduitori. Această sărbătoare semnifică naşterea, creaţia 

şi veşnicia Universului. 

Prin derularea acestui proiect ne propunem să dezvoltăm copiilor sentimentul de dăruire și 

compasiune, precum și respectul față de valorile religioase și culturale. Elevii au fost încurajați și 

stimulați să se implice la diferite programe artistice prin intonarea de colinde și recitarea de poezii, 

dar și la confecționarea unor ornamente de Crăciun destinate târgului de Crăciun organizat de 

partenerii noștri de la Hida.  

Acest proiect educațional, adresat atât copiilor, cadrelor didactice, cât și părinților și 

comunității, dorește a fi un portal spre sufletul fiecăruia, o șansă de a ne arăta frumusețea interioară, 

de a ne exprima pe noi înșine prin intermediul cunoașterii, bunătății, fanteziei și a talentului.  
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II.SCOPUL PROIECTULUI 

 Creșterea nivelului de implicare a elevilor în activitățile extracurriculare, activitățile 

caritabile și activitățile artistico-plastice, precum și dezvoltarea unor  parteneriate bazate 

pe scopuri comune, între instituţie,  familiile elevilor și comunitate.  

III.OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului artistico-creativ a elevilor precum şi 

a capacităţii de a comunica prin intermediul artelor;  

 realizarea unor decoraţiuni si ornamente specifice Crăciunului;  

 exersarea deprinderii de lucru în echipă; 

 cultivarea interesului, respectului, şi dragostei faţă de obiceiurile şi tradiţiile sarbătorilor  

de Crăciun. 

 formarea şi consolidarea sentimentului de dragoste, respect şi solidaritate faţă de semenii 

noştri aflaţi în suferinţă; 

 stimularea comportamentului participativ al elevilor la diferite activități extracurriculare; 

 colaborarea mai strânsă dintre şcoală, familie şi comunitatea locală în scopul atingerii 

obiectivelor propuse în prezentul proiect; 

 dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între unităţile şcolare.  

IV. GRUP ȚINTĂ 

 elevi din învăţământul preşcolar şi primar;  

 cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar. 

V. BENEFICIARI 

Beneficiarii direcți: 

 Copiii preșcolari ai Grădiniței cu Program Prelungit Voivodeni 

 Elevii claselor Pregătitoar, I, a II-a, a III-a  și a IV-a de la Școala Primară Voivodeni; 
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 Beneficiarii indirecți: 

 Cadrele didactice implicate și comunitatea.  

 

 

VI.RESURSELE PROIECTULUI 

 UMANE : cadrele didactice, elevi, copii, preoții parohi și personalul instituțiilor locale ; 

 MATERIALE : filme, fişe, prezentări PawerPoint, povestiri, imagini, texte literare, program 

artistic, acuarele, coli de desen, pensule, hârtie colorată, glasată, creponată, lipici, foarfeci, 

sorcove, clopoţei, obiecte şi ornamente de brad, brad, aparat foto, xerox, calculator, cadouri,  

materiale reciclabile, materiale din lemn, sticlă etc. 

VII.SURSE DE FINANȚARE 

 Resursele financiare vor fi asigurate din cotribuția cadrelor didactice implicate și din donații.  

VIII. PERIOADA DE DESFӐŞURARE 

 Noiembrie - Decembrie 2019 

 

IX.REZULTATE AŞTEPTATE: 

 creşterea interesului elevilor privind participarea în activităţile extraşcolare şi extracurriculare; 

 implicarea activă şi afectivă a comunității în procesul educaţional;  

 copiii vor învăţa sa trăiască, să muncească în diversitate socială, sa aibă oportunităţi egale, să 

interacţioneze unii cu alţii, în condiţiile în care fiecare persoană este diferită de cealaltă.  

 

X.MODALITAȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE : 

 afise; 

 fotografii; 

 expoziţie cu vânzare – târg de Crăciun; 

 poze pe pagina de facebook al școlii; 

 portofoliul proiectului; 
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 diploma de participare. 

X.IMPACTUL PROIECTULUI 

 îmbunătăţirea imaginii  şcolii  în spaţiul comunităţii locale; 

 dezvoltarea unor  parteneriate bazate pe scopuri comune, între instituţie,  familiile elevilor și 

comunitatea locală 

XI.DISEMINAREA PROIECTULUI 

 prezentarea proiectului în cadrul ședințelor cu părinții și în consiliile profesorale; 

 promovarea în mediul online, prin intermediul platformelor de socializare;
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XII.CALENDARUL ACTIVITӐŢILOR: 

NR. 

CRT

. 

ACTIVITATEA DESCRIEREA 

ACTIVITĂȚII 

DATA/PERIOAD

A 

PARTICIPANŢI LOCUL 

DESFӐŞURӐRII 

RESPONSABILI 

1 LANSAREA 

PROIECTULUI 

ȘI SEMNAREA 

PARTENERIATELOR 

 

 

 

Cadrele didactice 

coordonatoare 

lansează proiectul la 

nivelul unităților de 

învățământ. Se 

încheie acordul de 

parteneriat pentru 

realizarea activităților 

comune, precum. 

Promovarea 

proiectului în 

localitate.   

11-15 

Noiembrie 2019 

Echipa de 

implementare, 

reprezentanții 

instituțiilor 

partenere,  

părinți, elevi. 

Școala Primară 

Voivodeni și 

instituțiile 

partenere 

Echipa de 

coordonare a 

proiectului 

2.  

ORGANIZAREA 

UNOR ATELIERE DE 

CREAȚIE ÎN 

UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 

 

Cadrele didactice 

coordonatoare 

împreună cu elevii 

vor pregăti o sala de 

clasă desemnată ca 

fiind atelier de lucru 

pentru confecționarea 

și realizarea unor 

ornamente specifice 

Crăciunului. 

Pregătirea 

materialelor de lucru. 

18 Noiembrie 2019 Cadrele 

didactice 

implicate,părinții 

și elevii. 

Sala de clasă 

devenită atelier. 

Cadrele didactice 

coordonatoare. 

3  Implicarea a cadrelor 

didactice, a elevilor și 

a părinților la 

14 Noiembrie –  

4 Decembrie 

 2019 

Cadrele 

didactice 

Atelierul de 

creație 

Cadrele didactice 

coordonatoare. 
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CONFECȚIONAREA 

UNOR ORNAMENTE 

SPECIFICE 

SĂRBĂTORII 

CRĂCIUNULUI 

realizarea și 

confecționarea unor 

obiecte decorative și  

ornamente specifice 

sărbătorii Crăciunului 

în scopul participării 

la Târgul de Crăciun 

de la Hida. 

Învățarea și 

consolodarea unor 

colinde și poezii în 

scopul intonării și 

interpretării lor la 

diferite programe 

artisitice din cadrul 

proiectului. 

implicate,părinții 

și elevii. 

Alte săli de clasă 

din unitate. 

4  

TÂRG DE CRĂCIUN  

 

 

Participarea la Târgul 

de Crăciun de la Hida 

organizat de GPP 

Hida și Liceul 

Tehnologic Liviu 

Rebrenu din Hida; 

Participarea la 

programul artistic al 

târgului prin 

interpretarea unor 

colinde.  

5 Decembrie 2019 Cadrele 

didactice 

coordonatoare, 

elevii și 

colaboratorii 

Sala destinata 

Târgului de 

Crăciun de la 

Hida 

Cadrele didactice 

coordonatoare și 

reprezentanții 

instituțiilor 

partenere 

5 E VREMEA 

COLINDELOR 

Amanenajarea sălilor 

de clasă cu ornamente 

specific perioadei; 

Împodobirea bradului 

în unitatea școlară; 

6 – 16 Decembrie 

2019 

Cadrele 

didactice 

coordonatoare, 

elevii și 

colaboratorii. 

Școala Primară 

Voivodeni 

Instituțiile 

Partenere 

 

Cadrele didactice 

coordonatoare și 

reprezentanții 

instituțiilor 

partenere 
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Interpretarea unor 

colinde și poezii la 

Biserica Sfinților 

Arhangheli Mihail și 

Gavril din localitatea 

Voivodeni. 

Interpretarea unor 

colinde și poezii la 

Mănăstirea 

Voivodeni; 

Colindatul instituțiilor 

locale (Primărie). 

6. SERBAREA DE 

CRĂCIUN 

 

Organizarea unui 

program artistic în 

unitatea de 

învățământ. 

 

Implicarea elevilor în 

acțiuni caritabile prin 

pregătirea unor 

caoduri copiilor 

nevoiași. 

18 Decembrie 2019 Cadrele 

didactice 

coordonatoare, 

elevi și părinți 

Școala Primară 

Voivodeni 

 

Cadrele didactice 

coordonatoare 

 

 

 

 

 

 



“INOVATIE IN EDUCATIE”  NR.2, DECEMBRIE 2019 

611 
 
 

7 EVALUAREA 

PROIECTULUI 

 

Activitatea va consta 

în prezentarea 

rezultatelor și 

evaluarea activităților 

desfășurate în cadrul 

proiectului. 

19 decembrie 2019 Cadrele 

didactice 

coordonatoare, 

reprezentanții 

instituțiilor 

partenere, elevi 

și părinți 

Școala Primară 

Voivodeni 

 

Cadrele didactice 

coordonatoare 
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Prof.  Elena Avarvarei 

,,DĂRUIND -PRIMEŞTI!“ 

BRĂILA 

AN ŞCOLAR  2017-2018 

 

 

 

 

 

PROIECTUL EDUCATIONAL JUDEŢEAN 

,,DĂRUIND – PRIMEŞTI!“ 

 

MOTTO: ”…ÎN DAR AŢI LUAT ÎN DAR SĂ DAŢI…” 

                                                                                                                                              

(Sf.Evanghelie după Matei)  
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INSTITUTII  IMPLICATE IN PROIECT: 

Inspectoratul Scolar Judetean Brăila 

Scoala Gimnazială Vădeni 

Primăria  Comunei Vădeni 

Centrul de Asistenţă Paleativă”Sfânta Maria” 

Parohii din Vădeni şi Baldovineşti 

 

COORDONATORI PROIECT: 

Şcoala Gimnazială Vădeni 

Prof. Elena Avarvarei 

 

DOMENIUL ŞI TIPUL DE EDUCAŢIE IN CARE SE INCADREAZĂ: 

Limba şi comunicare, arte şi tehnologii 

 

APLICANTUL: 

Şcoala Gimnazială Vădeni 

Str. Emilia Dumitrescu Nr. 676;  

Loc. Vădeni – Brăila 

 

I .             ARGUMENT 

 

     Aproprierea sărbătorilor ne emoționează, se instalează o oarecare atmosferă de pace, liniște și tot ceea ce ne 

dorim este să fim alături de cei dragi. 

               Mereu s-a spus că există o magie, magia Crăciunului. Poate fi adevărat, Crăciunul ne transformă 

pe toți. Poate ne-am întrebat de mai multe ori de ce suntem mai buni de Crăciun? Suntem mai buni 

de Crăciun pentru că ne vom petrece timpul alături de cei dragi, de familie, prietenii din copilărie. E greu să nu 

te gândești la mirosul de cozonac, la vinul cu scorțișoară, la împodobirea bradului, primirea colindătorilor. 

Încă de Ignat, tobele răsună tare şi copiii repetă colindele. Colindatul, o datina păstrata cu sfințenie din 

moşi-strămoşi, este compus din texte ceremoniale, dansuri si gesturi. In Ajunul Crăciunului, cetele de 
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colindători, costumate tradiţional trec pe la casele gospodarilor si canta-n mod magic povestea nasterii 

Mantuitorului. In acelasi timp, urează gazdelor sănătate, fericire şi prosperitate, în anul ce va urma. 

               Satul românesc, păstrează cel mai bine datinile acestei sărbători de referință ale românilor. 

Incepand cu 20 decembrie, de Ignat, cand se taie porcul, in casele tuturor se simte apropierea Craciunului. 

Începe să miroasă a afumătură, a sarmale și a cozonaci, bucate ce se vor afla la loc de cinste la masa de Crăciun. 

           Colindătorii sunt aşteptaţi în casele lucind de curăţenie si frumos împodobite şi sunt răsplătiţi de 

gospodari cu covrigi, cozonaci, fructe, nuci, colăcei sau chiar bani. Adulţii sunt invitaţi la o ţuică fiartă, vin cald 

si aromat. 

          În dimineaţa de Crăciun primii care se trezesc sunt copii, pentru a vedea darurile aduse de Moș 

Crăciun, apoi glasurile lor trezesc toată casa. Copiii adoră această sărbătoare mai ales dacă este încununată cu 

zăpada și absolut nimic nu le poate strica zâmbetele cristaline și sincere de pe față când mai construiesc și câte-

un om de zăpadă pe care îl refac zilnic în curte sau în fața blocului ca să-l păstreze până la sfârșitul iernii.     În 

fiecare an retrăim emoțiile nașterii, momentul vestirii de către îngeri și ne deschidem sufletele și mințile că să 

mai auzim încă o data povestea magică a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. 

II.     DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

SCOP: 

 Dezvoltarea interesului pentru păstrarea obiceiurilor si tradiţiilor specifice sărbătorilor  romanesti. 

 

OBIECTVE: 

• promovarea valorilor moral-creştine în rândul elevilor; 

• dezvoltarea  imaginatiei si a creativitatii (prin solicitarea elevilor în a elabora anumite lucrări – literare, 

plastice, artistice); 

• cultivarea  interesului, respectului şi dragostei faţă de obiceiurile şi tradiţiile de Craciun si pascale. 

 

GRUP TINTA: 

• elevi din învăţământul primar şi gimnazial 

• cadre  didactice; 
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PROIECTUL se organizează pe trei secţiuni pentru elevi şi o secţiune pentru cadre didactice: 

 

I.    Creaţii literare ( în versuri sau proză); 

II.   Compoziţii plastice ; 

III.  Daruri de Crăciun,ouă încondeiate, ornamente deCraciun si Paşte, felicitări; 

IV.  Proiecte  tematice extracurriculare/serbari/articole despre tradiţii si obiceiuri legate de 

sărbătoarea Crăciunului şi a  Paştelui.  

 

 

Ca finalitate  a acestui proiect, vom realiza  o revista în format electronic , pentru a promova produsele 

creativitătii  elevilor şi a cadrelor didactice  . 

 

REZULTATE: 

• Realizarea unei expoziţii cu lucrările participante; 

• Postarea unor fotografii ale lucrarilor pe site-ul scolii si in mass-media; 

• Realizarea unei reviste,  care va cuprinde lucrările elevilor  din acest proiect . 

 

RESURSE: 

• Umane: elevi, cadre didactice, părinţi. 

• Temporale : octombriembrie 2017- mai 2018; 

• Materiale: panouri pentru expozitie, cameră video, aparat foto, diplome, invitaţii. 

 

PARTENERI: 

• Inspectoratul Scolar Judeţean Brăila 

• Primăria Comunei Vădeni 

• Cadre didactice 

• Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului” Vădeni 

• Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului” Baldovinesti 

• Centrul de Asistenţă  Paleativă”Sfânta Maria” 
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EVALUARE: 

• Expozitie cu lucrările realizate;  

• Diplome din partea organizatorilor; 

• Mediatizare . 

 

VALORIFICAREA PROIECTULUI: 

• diseminarea informaţiilor în rândul cadrelor didactice, elevilor, părinţilor, oficialităţilor locale; 

• crearea unei baze de informare pentru cadrele didactice; 

 

PROGRAMUL EDUCATIONAL 

                             “ DARUIND – PRIMESTI!” 

 

                               PROGRAM DE ACTIVITATI 

2017-2018 

 

Nr. 

crt 

Perioada  Denumirea 

activitatii 

Continutul activitatii Locul de 

desfasurare 

1. Octombrie 

    2017 

“La multi 

ani,dragi 

bunici! 

Vizita la Caminul de batrani 

Program artistic dedicat Zilei 

Internationale a persoanelor 

varstnice; 

Minispectacol cu animatori. 

Caminul de 

batrani 

2. Noiembrie 

 

2017 

„Făurătorii de 

bucurii” 

Activităţi de confecţionare a 

unor daruri şi podoabe pentru 

bradul de Crăciun împreună cu 

copiii şi părinţii 

Salile de 

clasa 

3. Decembrie 

2017 

’’Primiti cu 

colindul?’’ 

Întâlnire pentru înmânarea 

darurilor şi a pachetelor 

Colinde 

Caminul de 

batrani 

4.  Martie 

2018 

’’Vestitorii 

primaverii’’ 

Vizita la caminul de batrani 

Daruim martisoare si felicitari 

Caminul de 

batrani 
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 Program artistic cu ocazia zilei 

de “8 Martie” 

5. Aprilie 

2018 

 „Iată ce pot 

face două 

mâini 

dibace...!” 

Activitate practică pentru 

confecţionarea unor podoabe de 

Paşte, în colaborare cu copiii şi 

părinţii. 

Salile de 

clasa 

6. Mai 

2018 

„Soseşte 

iepuraşul” 

Vizită la azilul de batrani cu 

înmânarea pachetelor pregătite. 

Caminul de 

batrani. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



“INOVATIE IN EDUCATIE”  NR.2, DECEMBRIE 2019 

622 
 
 

 

Proiect educativ 

Sărbători de iarnă în suflet de copil 

 

 

 „Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora 

ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu.” 

( Marcu 10, 14) 

 Într-o societate în care reperele ancestrale au fost erodate de trecerea timpului, unde faptele bune sunt 

văzute, uneori, ca ieşite din comun şi catalogate drept particularităţi ale omului conservator, care nu ţine pasul cu 

timpul, încercăm să consolidăm tradiţia şi învăţătura străbună. 

 Generaţia tânără este debusolată în mijlocul problemelor de tot felul. Exemplul şi bunele practici nu mai 

sunt promovate, iar învăţăturile ce au fost transmise din generaţie în generaţie riscă să se piardă în negura timpului. 

Familia învinuieşte şcoala, şcoala învinuieşte familia, iar ambele găsesc vina în societate. Tânărul se pierde în 

labirintul neajunsurilor, rătăcind fără ţintă precisă. 

 Pentru toate acestea, încercăm să găsim momente sau lucruri pe care să le transformăm într-un decor al 

scenei cotidiene  din viaţa elevilor noştri. 

 În calitate de profesor de religie ortodoxă şi preot, am încercat să profit la maximum de avantajele pe care 

ni le oferă sărbătorile de iarnă şi să mă leg de magia care, după părerea mea, este cel mai bine păstrată în sufletul 

fiecărui om. Este iarnă, sunt sărbători, este vorba despre familie şi unitate, despre aproape şi fapte bune. Am strâns 

toate acestea la un loc, le-am legat cu dragoste şi înţelepciune şi am încercat să le ofer elevilor prin proiectul 

Sărbători de iarnă în suflet de copil. 

 Am implicat în acest proiect reprezentanţi din toate generaţiile, mergând pe o promovare a unităţii şi a 

respectului: bunicii, părinţii şi elevii şi-au unit forţele pentru a transforma aceste momente în clipe de neuitat, în 

mijlocul şcolii. 

 Am organizat momente artistice în care au fost interpretate colinde din toate timpurile. Am apelat la 

materialele pe care le aveam de când şi eu, la rândul meu, am fost copil. Am cerut elevilor să vorbească cu bunicii 

despre colindele şi cântecele copilăriei lor. Am rămas uimit de implicarea familiei şi de faptul că am învăţat mai 

mult decât credeam. Elevii aşteptau cu drag orele de religie pentru a repeta colindele pe care le aveam în vederea 

pregătirii momentelor din preajma Crăciunului. Fiecare elev a fost responsabilizat: unii au primit sarcina de a 
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filma, alţii pregăteau decorul, un alt grup se ocupa cu păstrarea materialelor şi distibuirea foilor pe care se aflau 

cântecele. 

 Am promovat comunicarea pe orizontală şi comunicarea pe verticală, între elevi şi între generaţii. Înainte 

de vacanţa de iarnă, ne-am organizat şi am mers să vestim vestea minunată şi celor  din comunitatea nostră pe 

care trebuie să-i acceptăm şi să-i ajutăm la nevoie. Am mers la azilul de bătrâni din localitate. Am cântat colinde 

şi am împărţit cadouri. Dar, mai presus de aceste lucruri, am smuls lacrimi din ochii bătrânilor care ne priveau ca 

pe o icoană. Iar eu, la rândul meu, am văzut satisfacţia de pe feţele elevilor mei care lăsau în spate problemele 

cotidiene şi se considerau vestitorii minunii, mesagerii celui mai frumos moment din tradiţia noastră bisericească. 

Elevii au devenit mai responsabili în acţiunile lor şi s-au implicat mai mult în comunitatea din care fac parte. Au 

învăţat să respecte pe cei din jurul lor indiferent de vârstă, probleme şi concepţii. 

 Tot în cadrul proiectului de care vorbesc am mers la biserică unde am interpretat cântecelele învăţate. 

Fiecare copil a depus efortul necesar pentru a-şi aduce tot aportul bunei derulări a fiecărei acţiuni pe care am 

derulat-o. Elevii au fost felicitaţi şi au primit mici cadouri din partea lui Moş Crăciun. 

 La şcoală ne-am  adunat în jurul bradului şi, într-un glas, am cântat bucuria comună tuturor. Am învăţat 

să respectăm relaţiile cu cei mari şi cei mici şi am constatat că în ciuda diferenţelor şi a personalităţilor pe care le 

avem, bucuriile ne unesc şi avem puncte comune pe care să le promovăm şi care ne aduc împreună. 

 Prin aceste activităţi am adus bucuria tuturor celor implicaţi direct sau indirect. Dar, dincolo de această 

bucurie, m-am împlinit în momentul în care am văzut că prin mine poate veni schimbarea şi că pot fi liantul între 

atâtea persoane. În fiecare lacrimă şi în fiecare variaţie a vocilor, am identificat emoţia şi trăirea. Şi nu pot ascunde 

că, probabil, am trăit cele mai multe emoţii deoarece am fost coordonatorul care a primit fiecare privire şi fiecare 

mulţumesc tacit. 

 Cu siguranţă voi continua proiectele pe care le-am început şi ştiu că prin fiecare poate veni schimbarea. 

Dar, ar spune unii, nu se face primăvară cu o floare! Dar să nu uităm că, totuşi, prima rază de soare mângâie 

pământul şi trezeşte, în diferite etape, lucrurile amorţite de hibernare. 

 În loc să căutăm vinovatul sau să aruncăm cu pietre, am putea să propunem soluţii. 

Profesor Pr. Mărunţelu Ion 

Liceul Teoretic Ion Ghica -  Răcari 
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CAP. III- ACTIVITATI EXTRASCOLARE 
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LA ROMÂNI, DE SĂRBĂTORI 
- activitate extrașcolară - 

 
PROF. RUSU SIMONA LILIANA 

Școala Gimnazială ,,Miron Costin”, Suceava 

 

Bună ziua, tuturor! 

Azi la noi e șezătoare, 

Noi copiii de clasă pregătitoare, 

Ne-am pregătit fiecare 

Şi-om juca, şi-om hori 

Frunţile vom descreţi.                                   

Fetelor, sǎ vǎ grǎbiţi 

Frumoase toate sǎ fiţi. 

Lucrul sǎ vi-l luaţi  

La şezǎtoare sǎ plecaţi. 

 

Şezătoarea, dragii mei, 

E un străvechi obicei. 

Iarna, mai ales, la sate 

Prin zăpezile bogate, 

Gospodarii se adună      

Să muncească împreună, 

Fiindcă lucru-i mai cu spor 

Când primeşti un ajutor. 

Şi când treaba se găteşte, 

Tot românul veseleşte. 

 

Orice zi de şezătoare 

E un fel de sărbătoare 

Când prietenii se-adună     

Şi muncesc cu voie bună 

Treaba lor cu toţi şi-o fac,                  

Dar nici din gură nu tac. 

-Şi dacă tot am venit 

Vom petrece negreşit      

Vom cânta şi vom juca, 

Colinde vom asculta. 

 

Cântec Cerne iarna 

I. Cerne iarna, cerne cerne 

       Fulgușorii argintii 

       Mantie de nea se-așterne 

       Peste case și câmpii 

R Cad fulgii de nea  

    Și căciula mea 

    Seamănă c-o acadea 

    Cad fulgii de nea  

    Și căciula mea 

    Seamănă c-o acadea 

II. Săniuțele se-adună 

      Colo sus pe derdeluș 

      Râde omul de zăpadă 

      Sub căciula  

R 
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Portul meu cel românesc 

E ușor ca să-l ghicești 

Fata-i îmbrăcată-n ie 

Fata-i strânsă-n betelie 

Iar poalele uneori                                          

Parcă scapără de flori.      

La mijloc cu cingătoare 

În obraji e ca o floare! 

Sunt micuţă şi drăguţă, 

Mă vedeţi? Sunt româncuţă! 

 

Mă cunoaşte orișicine 

Sunt român şi-mi şade bine. 

Mama-mi zice puișor                          

Tata-mi zice că-s fecior.     

Mă, îmbracă, mă gătește 

Uite-așa pe românește 

Și aşa mă duc la horă 

Să-i aduc măicuţei noră. 

 

Iată-mă, sunt româncuță, 

Cam micuță, dar drăguță. 

În picioare –am opincuță, 

Am șorțulețe frumoase, 

Cum le știe mama coase.  

Și la gât mi-am pus mărgele, 

Tot dintr-ale mamei mele. 

Iată-mă, sunt româncuță, 

Frumusica si drăguță. 

 

Eu costumul românesc 

Îl respec şi îl iubesc 

Şi-l port cu plăcere mare 

În orice zi de sărbătore  

Căci rochiţă şi fundiţă 

Are orişice fetiţă. 

Dar ie, catrinţă şi basma 

Am de la bunica mea. 

 

 

Sunt fătucă din Moldova 

Și-mi iubesc portul și vorba 

Am cămașă și catrință 

Și dulceață la guriță 

Am obrajii roșiori  

Cum le place la feciori 

Sunt frumoasă și-mi stă bine 

Nu e alta-n oraș ca mine 

Că nu-i fata să mă-ntreacă 

Și fecior să nu mă placă. 

 

Hai români, haideţi la joc /  

Şi să ne-nvârtim cu foc. 

                                             

Sunt un pui de românaş-  cântec 

 

Hai  pe loc, pe loc, pe loc  

Să răsară busuioc 

Zi mai… 

Sunt un pui de romanaș, 

Jucauș și drăgălaș 

Și vă spun la fiecare 

Că-s isteț  nevoie mare- bis 
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Nu e sărbătoare-n sat 

Să nu m-apuc de cântat 

Tot pe loc, pe loc, pe loc 

Si din gură strig cu foc 

Și la joc, la joc la joc 

Să răsară busuioc 

Să jucăm să chiuim 

Că doar o viață trăim 

Zi mai… 

 

Strai frumos vom îmbraca 

Și la hora vom cânta 

Hora noastră românească 

Cine-o joacă să trăiască- bis  

 

Nu e sărbătoare-n sat 

Să nu m-apuc de cântat 

Tot pe loc, pe loc, pe loc 

Si din gură strig cu foc 

Și la joc, la joc la joc 

Să răsară busuioc 

Să jucăm să chiuim 

Că doar o viață trăim 

Zi mai… 

 

Am făcut acasă lună 

În odăi am scuturat 

În curte am măturat 

Şi când lucrul l-am gătit 

M-am apucat de pregătit  

Bucate care mai de care 

Tobă, chişcă şi sarmale 

Cârnaţi şi afumături 

Cozonaci calzi şi fripturi 

Sunt o mândră gospodină 

 Casa toată o-ngrijesc 

 Masa eu o pregătesc       

 Fac plăcinte până-n zori 

Şi aştept colindători!  

Că așa-i de sărbători! 

Dragii noștri oaspeți minunați, 

Ne bucurăm că ne-ascultați. 

Și să ma credeți pe mine, 

Noi suntem buni și la glume! 

 

Dar sǎ-ncepem lucrul 

Şi s-avem mult spor! 

Azi lucreazǎ fiecare      

Cu ce poate şi ce are. 

Eu îmi cos o ie albă, 

Cu arnici pe pânză  dalbă.     

În rânduri și cruciulițe, 

Să fiu dragă la bădiță. 

Ca să fiu de sărbători, 

Ca o floare între flori. 

 

 

Frunza verde matostat 

De – acasa cand am plecat 

Mama mea mi-a dat un sfat 

Sa răsucesc lâna bine 

Ca să vadaă bădița 

Cât de bine știu lucra  

Fata care nu muncește 
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Toata ziua lenevește. 

Pune capu-n perna mare 

Și tot cere de mâncare. 

 

Drag mi-e fusul a-nvârti, 

Și la horă a mă roti.       

Lână torc pentru țesut, 

Să fac haine și-așternut.  

În poduri și râurele, 

Zestre ca să-mi fac cu ele. 

 

CÂNTEC 

A zis mama că mi-o da, 

Văleleu, văleleu, 

Zestre când m-oi mărita, 

Văleu, văleu, văleleu. 

 

Douăzeci de perne mici, 

Văleleu, văleleu,                            

Toate pline cu furnici, 

Văleu, văleu, văleleu. 

 

Douăzeci de perne mari, 

Văleleu, văleleu, 

Toate pline cu ţânţari, 

Văleu, văleu, văleleu. 

 

Douăzeci de perne moi 

Văleleu, văleleu, 

Toate pline cu gunoi, 

Văleu, văleu, văleleu. 

           

Dragii mei eu aș dori      

Azi să ne oprim aici. 

Și-nainte de-a pleca 

Să zicem și colinda 

C-așa spune datina,  

Că acum de sărbători 

Se pornesc colindători. 

 

CANTECE ALTFEL DE COLIND 

I. Seara aceasta e  

             din toate serile ninse de sărbători 

           Cea mai aleasă și  

                   până în zori de zi plină de colindători 

R Dalbe flori, leru-i ler, veste mare din cer  

    A ajuns pe pământ  

    s-a născut pruncul sfânt 

II. Și sub brad tuturor  

din darul magilor lasă câte ceva 

            Micul Isus căci dar  

                  din dar se face iar raiul spre slava sa 

R 

III.  Seara aceasta-n ea  

are acel ceva un har ieșit din comun 

       Fiți așadar mai buni  

            și credeți în minuni cel puțin de Crăciun 

R 

 

O colindă mititică      

Eu o ştiu de la bunica 

Şi o cânt mai către seară 

Când e Moş Crăciun p-afară 

Hai să o rostiţi cu mine   
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Fiindcă moşul vine, vine 

De departe, de pe munte 

Şi-o să-i placă s-o asculte. 

 

SCOALA GZDA DIN PĂTUȚ 

Scoala gazda din pătuț,  

Florile dalbe,  

Și ne dă un colacuț,  

Florile, florile dalbe.  

 

Că mămuca n-o făcut,  

Florile dalbe,  

Sâtă rară n-o avut,  

Florile, florile dalbe.  

 

Pe când sâtă-o căpătat,  

Florile dalbe,  

Covata i s-a crăpat,  

Florile, florile dalbe.  

 

S-o certat  mama cu tata,  

Florile dalbe,  

de ce s-o cropat covata,  

Florile, florile dalbe.  

 

Când covata o tomnit,  

Florile dalbe,  

Cuptorul i s-a urnit,  

Florile, florile dalbe.  

 

Când cuptorul o lipit,  

Florile dalbe,  

Anul nou a și venit, 

Florile, florile dalbe 

 

Aho! Aho! Părinți, bunici 

Ascultați ce zic aici: 

Am venit la colindat 

Și-avem multe de urat 

Stăm aici cu mic cu mare, 

Să  vă facem o urare. 

Mâine anul se-noiește                     

Plugușorul se pornește 

Și începe a ura, 

Pe la case-a colinda.. 

La ureche clopoței 

La picioare zurgălăi 

Să strigați cu toții măi: 

Hăi, hăi! 

 

 

Din Suceava lui Ștefan 

Noi, în fiecare an, 

Venim cu drag la dv. 

Să vă facem urare-aleasă. 

Moldovenii de neam mare              

Din hotare în hotare 

Stau mereu cu fruntea sus 

Și tot spun ce au de spus. 

La ureche clopoței 

La picioare zurgălăi 

Să strigați cu toții măi: 

Hăi, hăi! 
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Anul Nou ne-aduce nouă, 

Timp mai bun şi viaţă nouă; 

Anul Nou o să ne fie, 

Început de veselie.                                         

Pluguşor cu patru boi, 

Pluguşor mânat de noi.     

   

La ureche clopoței 

La picioare zurgălăi 

Să strigați cu toții măi: 

Hăi, hăi! 

 

Câte frunze în frunzar 

Atâţia bani în buzunar.     

Câte flori sunt în livadă 

Atâţia bani sa fie-n lada.  

Sănătate, veselie 

Ca tot anul să vă ţie!      

Să petreceţi împreună, 

Tot mereu cu voie bună! 

La ureche clopoței 

La picioare zurgălăi 

Să strigați cu toții măi: 

Hăi, hăi! 

 

Aho! Aho!Ia să facem roata mare, 

Să mai zicem o urare! 

Să fiți tineri și voioși,  

Și la pungă generoși, 

Să fiți mândri de copii, 

Și să le luați jucării, 

S-aveți parte  doar de bine, 

Și să-l împărțiți cu mine. 

La ureche clopoței 

La picioare zurgălăi 

Să strigați cu toții măi: 

Hăi, hăi! 

 

Aho! Aho! Ia ziceți, nu vă sfădiți, 

Urați până răgușiți! 

Căci astăzi e o zi mare, 

Este zi de sărbătoare,  

Pe părinți îi colindăm, 

Viața lungă le urăm, 

Dumnezeu să- i ocrotească 

Sănătoși ca să ne crească! 

Să trăiți , să înfloriți, 

Și să nu îmbătrâniți! 

La ureche clopoței 

La picioare zurgălăi 

Să strigați cu toții măi: 

Hăi, hăi! 

 

De vreţi să plecăm de-aici 

Daţi-ne colaci şi nuci,      

Biscuiţi, bomboane dulci, 

Să ne ducem fiecare

  

La casa care ne are. 

La ureche clopoței 

La picioare zurgălăi 

Să strigați cu toții măi: 

Hăi, hăi! 
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TOȚI: LA ANU SI LA MULȚI ANI! 

 

Acum ştie fiecare  

Ce este o şezătoare 

Obicei vechi din popor 

Să avem la muncă spor 

Am vorbit şi am cântat 

Dar mâinile au lucrat 

Mă întreb acum, 

Inainte de Crăciun                                 

Nu l-am putea invita 

Chiar pe moşul cel bun 

Să vadă ce am lucrat 

Şi cât de mult l-am aşteptat 

 

Dragi colegi, mai staţi puţin 

Până să vină Moş Crăciun 

Astăzi n-am făcut ceva. 

Mie mi-s dragi horile 

Horile şi fetele  

Să joc şi să chiuesc 

Bine-i să mă veselesc 

Înainte şi înapoi 

Cum se joacă pe la noi 

La noi în Suceava toată 

Câte un băiat şi o  fată. 

 

TOTI: Haideţi fete şi băieţi 

            Care vreţi care puteţi 

            În horă să vă prindeţi 

            Într-o horă românească 

           Cine-o joacă să trăiască. 

  

Dans  

Hora moldovenilor 

I. Asta-i hora horilor 

            Hora moldovenilor 

           Asta-i horă românească 

          Cine-o joacă să trăiască 

 

         Tot pe loc, pe loc, pe loc 

         Să răsară busuioc 

        La pământ și la podele 

        Să răsară floricele 

 

TOTI : “Dragi părinţi ,vă sorcovim 

                Un an bun noi vă dorim!” 

 

Samăn grâu, samăn secară, 

Până-n sară să răsară 

Până  mâine,fie pâine, 

La anu şi la mulţi ani!               

Să ningă, să plouă, 

Să picure rouă 

Şi grâu să-ncolţească                  

Bogat să rodească, 

S-aducă belşug 

Din brazda de plug. 

 

Să trăiţi,să înfloriţi 

Să nu mai îmbătrâniţi 

Ca merii,ca perii 

În mijlocul verii, 

Să fiţi tari ca piatra                                 
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Şi iuţi ca săgeata, 

Harnici ca albina 

Ageri ca lumina. 

Viaţă lungă,bani în pungă 

Tot anul să vă ajungă, 

La anul şi la mulţi ani! 

 

Să fii gazdă sănătoasă 

C-ai primit urarea noastră 

Domnul să îţi dea de toate 

Mult noroc şi sănătate 

Şi la anul când venim  

Sănătoşi să vă găsim. 

Anii toţi ca să vă fie                                 

În belşug şi veselie. 

Rămâi gazdă sănătoasă 

Şi la anul tot voioasă. 

 

CANTEC SORCOVA  

I. Deschide om bun fereastra  

            C-am venit cu sorcova 

            Să vă lumineze casa 

            Gândul bun și dragostea 

            Sorcova vesela 

 

II. Să vă fie casa casă 

      Să vă fie masa masă 

      Să fiți tare ca și fieruș 

      Iute ca oțelul 

      Sorcova vesela 

 

III. Să trăiți, să înfloriți 

      În pace să-mbătrâniți  

      Ca un fir de rozmarin 

      Ca un roșu trandafir 

      Sorcova vesela 

 

IV. Vă urăm cu bucurie 

      Anul Nou acum să vie 

      Cu  bănuți și sănătate, 

      Masă plină de bucate 

      Sorcova vesela 

 

 

Vă mulțumim dragi urători 

C-ați venit și pe la noi 

Vă urăm și noi cu drag 

Să treceți în noul an 

Veseli și cu bucurie  

Anul rodnic să vă fie. 

Vă urăm să aveți de toate 

Și mai ales sănătate 

Viața să vă fie plină 

De belsug și de lumină! 

 

La șezătoare am stat 

Straiele le-am îmbrăcat 

Am colindat, am urat, 

Fetele au semănat. 

Moșul, oare nu-i aici? 

Să-l strigăm băieți voinici! 

 

Cântec: Încărcat cu coșuri pline 

I. Încărcat cu coșuri pline  
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                Cine vine, cine vine 

            La ferestrele-nghețate 

                 Cine bate, cine bate 

R- E bătrânul Moș Crăciun 

    Moșul nostru drag și bun 

    E bătrânul Moș Crăciun 

    Moșul nostru drag și bun 

 

II. O păpușă sau o carte 

Cine-mparte, cine-mparte 

             Dar o barbă și-un sac mare 

                   Cine are, cine are 

R 

 

Moş Crăciun, cu plecăciune 

Îţi urăm „BINE-AI VENIT!” 

Şi-ţi dorim doar zile bune 

Şi un an nou fericit! 

Și dacă tot ai venit, 

Pentru tine-am pregătit 

Jocul caprelor și urșii 

Și bineînțeșes căiuții. 

Floricică trei scaieți 

A venit ursul băieți  

Floricică palamidă 

Am venit cu ursu-n tindă! 

 

De trei săptămâni de post 

Eu cu ursul n-am mai fost, 

De trei săptămâni de zile  

Vin cu ursul după mine. 

Foaie verde lemn uscat 

Ies cu ursul la jucat! 

 

Ăsta-i urs din Polul Nord 

L-am adus cu mult efort   

Era tare furios 

Nu voia deloc pe joc. 

 

Am crescut ursul de mic 

L-am facut tare voinic  

Iar acum îmi joacă bine 

Nu mă face de rușine! 

 

Ursul meu e supărat 

Că azi miere n-a mâncat 

Dar dacă  îmi joacă bine 

Îi dau miere de albine! 

 

Joaca bine urs batran 

Ca la iarna ti-oi da fan 

Joaca bine mai Martine  

Ca-ti dau paine cu masline! 

 

Eu sunt doctorul vestit 

Din Suceava am venit, 

Am seringă, am și ac  

Și injecții știu să fac. 

Am seringă cu ac gros 

Ursul să-l fac sănătos! 

 

Frunzuliță foi marunte 

Joacă ursul de la munte,  

Frunzuliță trei bostani 
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Numai bine, la mulți ani! 

 

Iacă jocul l-am gătit 

Și tu gazda ne-ai plătit  

Acum că ne-ai răsplătit 

Urșii la drum au pornit! 

 

Dragi copii vă mulțumim 

Și la anul vă poftim 

Să urați, să colindați 

Și cu ursul să umblați! 

Vă urăm și noi acum  

Să aveți un an mai bun 

Să-nvățați , să creșteți mari 

Și s-ajungeți gospodari 

Pe părinți să-i ascultați 

Deloc să nu-i supărați! 

La mulți ani cu sănătate 

Să aveți noroc în toate! 
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Educatoare: prof.Istrate Marinela 

Grupa: mare 

OBICEIURI  DE CRĂCIUN 

(serbare) 

Personaje:Gazdă 

       Colindatori 

Colindă:Sculaţi gazde nu dormiţi 

   Vremea e să vă treziţi 

   Casa să v-o măturaţi, flori de măr 

   Şi masa s-o încărcaţi, flori de măr. 

     Noi umblăm a colinda 

     Pe la casa altuia 

     Şi mai multe vom ura, flori de măr 

     Un cocuţ dacă ni-ţi da, flori de măr. 

  Şi la anul vom veni 

  Numai dacă ni-ţi primi, 

  Să trăiţi, să înfloriţi, flori de măr 

  Întru mulţi ani fericiţi, flori de măr. 

 

Colindător:   Iată că am îndrăznit 

     Cu colindul am pornit. 

     Ca să facem pomenire , 

     Despre a lui Hristos venire. 

     Ce spune domnia voastră, 

     Va primi colinda noastră? 

Gazda:  Primim! primim! 

  Noi gazdele primitoare 

  Ne-am gătit de sărbătoare 

  Să primim colindători 

  Fete mândre și feciori. 
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Colindător :Bună ziua lui Ajun 

Că-i mai bun a lui Crăciun 

Dă-mi cârnaţul şi colacul 

Să mă duc la altul! 

Liţă, liţă, colindiţă 

Am pus ochii în poliţă 

Am văzut cârnaţi amestecat cu usturoi  

De care ne place nouă, 

Câte cuie pe casă, 

Atâţia bani la găzdăriţa pe masă! 

 

 Puică neagră bagă-n sac 

 Scoli gazdă şi dă-mi colac 

 Nu mi-l da mic că mi-e frig, 

 Dă-mi-l mare, bine-mi pare 

 Cât rotila plugului, 

 Până-n poarta cerului. 

 

Noi am venit să colindăm 

Bani colaci să căpătăm. 

Bani colaci şi prăjitură, 

Să ne lăsaţi la căldură. 

Gazda: 

 Aţi venit să colindaţi? 

Haideţi să ne prezentaţi 

 Vestea ce-o purtaţi! 

Colindător: 

 Noi despre Hristos vă spunem 

 Ce-a venit ca prunc în lume 
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 Să se nască şi să crească, 

 Şi-apoi să ne mântuiască. 

Colindător:   El prin fecioara Maria 

  Din Duh s-a întrupat 

  Şi chip aseeni nouă 

  Din dragoste a luat. 

 S-a coborât din ceruri 

 La oameni pe pământ 

 Şi i-au cântat îngerii 

 Mărire celui sfânt! 

Colindători: Sclipesc luminile-n cetate 

  Şi Bethleemul doarme dus... 

  Pe drumurile colindate 

  Sunt toate uşile-ncuiate 

  Un loc măcar de poposire 

  Nu s-a găsit pentru Isus 

 Mâhnită mama cu durere 

 Încet se pierde-n noapte-acum 

 Pe câmp, în tainica tăcere, 

 Ce-ar mai putea oare să spere, 

 Când nici un loc de poposire 

 Nu a găsit în lungul drum? 

  Abia zăreşte o lumină, 

  Şi parcă dăruit de sus, 

  Un staul se iveşte-n cale, 

  Şi-acolo-n fânul ieslei sale 

  Smerit de tainica-ntrupare, 

Se naşte Mesia-Isus! 

 Slavă şi închinare, 

 Glasuri de îngeri sună. 
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 Şi i-au venit spre-ntâpinare 

 Cu flori de finic în mână. 

 Un înger binecuvântat 

 Venii purtat de vânt. 

 Vestind naşterea lui Hristos 

 Păstorilor din câmp. 

Colind: 

/Seara Crăciunului nost/ 

     /Mare bucurie-a fost./ 

  /Şi-a fost bucurie-n lume/ 

  /Pentru acea mare minune/. 

     /Iosif cu Sfânta Maria,/ 

      /Pornit-au călătoria./ 

  /Şi-au ajuns într-un oraş,/ 

  /Şi-au cerut puţin sălaş./ 

      /Oraşul era plin tare,/ 

      /Loc pentru ei nimeni n-are./ 

           /Şi s-au dus la cei săraci,/ 

  /Într-un grajd cu oi şi vaci./ 

       /Şi-acolo-a născut Maria,/ 

      /Pe Isus Hristos –Mesia/. 

  /Veniţi toţi să-l lăudăm,/ 

  /De el să ne bucurăm/. 

Gazda:  

  De colindat ne-aţi colindat. 

  Frumos ne-aţi mai prezentat. 

  Dar colacul şi cârnaţul şi banii, 

  Nu-i căpătaţi, dacă nu-i uraţi. 

  Cel ce se-ncumetă a-i ura, 

  Acela i-o căpăta! 
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SE UREAZĂ: 

     Colacul: 

Omul bun, bine se gândea 

Boii la car îi prindea 

 În câmpul cu flori dalbe ieșea 

Brazdă neagră revărsa, 

 Frumuşel grâu semăna, 

Grâul frumos răsărea, 

 Scotea 9 firicele cu 9 cosorele, 

Şi din grâu tot ce era rău scotea 

Grâul frumos creştea, 

La moară îl ducea şi făină îl făcea. 

Apoi, colac frumos cocea, 

 Şi nouă ni-l dădea. 

   La mulţi ani să trăiască, gazdele casei!  

Cârnaţul:  

Eu sunt Tănasă, pecină grasă 

Şoldu, boldu, că-i mai mult în podu. 

Las să fie că ni se cuvine, 

        Că l-a iernat şi l-a vărat, 

        Şi n-a mâncat, 

        Până ce şi nouă ne-a dat. 

        Eu sunt Tănasă, pecină grasă. 

Cârnaţi, cârnaţi, tăceţi că şi voi căpătaţi! 

Banul:       

Ban lat, ban lat, 

Să trăiască la mulţi ani, cine ni l-a dat! 

Feciori mari, feciori tari, 

Cine credeţi voi c-a făcut banul acesta? 

Acest ban l-au făcut doi fierari moţocani 
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Cu ciocanele dădeau, pe piele se ardeau 

Vai ce vaiete îşi mai dădeau! 

Ban lat, ban lat, 

Să trăiască la mulţi ani, cine ni l-a dat!    

Colindător: 

Rămâi gazdă sănătoasă 

Noi plecăm la altă casă 

Şi-acolo-om colinda 

Până când s-o însera. 

Iar la anul care vine 

Să ne aștepți tot așa bine. 

Căci noi iarăși vom umbla 

Pe la case-om colinda 

Nu v-aducem nici un rău 

V-aducem pe Dumnezeu. 

Colind:     Colindiţa nu-i mai multă 

       Să trăiască cine ascultă 

       Sus la ceruri o-nălţăm 

       Şi la gazdă o-nchinăm 

       O-nchinăm cu veselie 

       Şi cu mare bucurie, 

       C-am ajuns seara de-ajun 

  Ş-a bătrânului Crăciun. 

  Sus, mai sus v-am înălţat 

  Ce-am ştiut noi v-am cântat, 

  Rămâneţi dar sănătoşi 

  Sănătoşi şi bucuroşi, 

  C-am ajuns ziua cea sfântă 

  Când colindele se cântă, 

  Sărbătoarea lui Hristos/ Să vă fie de folos. 
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NAȘTEREA PRUNCULUI SFÂNT 
Prof.înv.primar Crăciun Daniela 

Șc.Gimnazială ʺI.A.BassarabescuʺPloiești 

 

Colindător  

De ce sunt veseli toţi acum? 

E sărbătoarea de Crăciun! 

E ziua în care ne-a sosit 

Din cer copilul, Sfânt Iubit,                                            

Pe drum numai colindători                                          

În straie de sărbători 

Şi pe la case din Ajun  

Umblă iubitul Moş Crăciun. 

Colindător  

A fost odată un copilaş 

Născut afară din oraş, 

Şi atât era de drăgălaş, 

Că mii şi mii de îngeraşi 

S-au coborât să-l vadă. 

Colindător 3 

Într-o ţară –ndepărtată 

Betleem intitulată 

Un om cu povara sa 

Amărât la porţi bătea. 

Îi ruga pe toţi fierbinte 

Şi cu paşnice cuvinte 

Să-l primească peste noapte 

Că soţia îi va naşte. 

Pe copilul cel mai sfânt 

Care vine pe pământ 

C-aşa-i voia Domnului 

Să se nască Fiul Lui. 

Colindător  

El a vrut ca Fiul Sfânt 

Să se nască pe pământ 

Şi-a ales-o pe Maria 

Pentru Fiul Său, Mesia. 

Dumnezeu a hotărât 

Ca Tatăl de pe pământ 

Să fie un om cinstit 

Şi pe Iosif  l-a găsit. 

Fecioara Maria 

Dragă Iosif, ca de gheaţă-i noaptea azi 

Oare vom găsi  lăcaş 

Pentru al nostru copilaş? 

Că mi-ar trebui pătuţ 

Să-l pot naşte pe pruncuţ 

Că mi-ar trebui un pat 

Să-l pot naşte pe –mpărat. 

Iosif 

Stai aici că eu pornesc 

Poate-o casă am să găsesc. 

Îngeraș  

Oamenii nu au putut 

Să-i primească, nu au vrut, 

Le-au trântit uşa în nas 

Şi în frig ei au rămas. 

Obosiţi şi supăraţi, 

Părăsiţi de ai lor fraţi, 

Fraţi de neam şi fraţi de glie 
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Iosif şi cu-a sa Marie. 

Au ajuns pe înserat 

Într-o iesle ce-au aflat 

Pe la margine de sat 

Şi în iesle au intrat. 

Îngeraș  

Ieslea era cam săracă 

Câţiva boi şi poate-o vacă 

Dar, de altfel, primitoare 

Cu căldură-mbietoare. 

Şi-ntr-un colţ de iesle , jos, 

S-a născut Iisus Hristos! 

Şi minunea s-a-mplinit 

Şi toţi magii au venit. 

Îngeraș  

Și cum Domnul s-a născut 

Ieslea-n rai s-a prefăcut,  

Peștera-n frumos palat,  

Ca la un mare împărat;  

Mii de făclii ardeau 

Și alte mii se aprindeau. 

Mii și mii de luminele 

Străluceau ca niște stele 

Maica sfântă îmi zâmbea 

Fânu-n flori se prefăcea 

Paiele se aureau 

Și prin iesle flori creșteau 

Păsărelele-l simțesc 

Și întruna ciripesc 

Ciripesc de fericire 

Pentru a lui Hristos venire.  

Îngeraș  

Dulce Copilaş Ceresc, 

Ce te naşti pe lume,                                     

Vino, noi îţi dăruim                      

Casa cea mai bună. 

Dulce Copilaş Ceresc, 

Fiu de Maică Sfântă                                           

Vino, cei ce te iubesc,                     

Cu iubire îţi cântă. 

Îngeraș  

Iar în noaptea înstelată 

Pe cer, iată, se arată 

Mai aprinsă şi mai clară 

Mândra stea, steaua polară. 

O stea ce vesteşte-acum 

Că, în noaptea de Crăciun 

El, Mesia, se va naşte 

Lumea îl va recunoaşte. 

Iată că şi steaua pe ceruri  luceşte 

Şi din răsărituri la toţi povesteşte, 

Că aici, în  lume, sub un cer frumos, 

S-anăscut Domnul Iisus Hristos. 

Iosif  

În faţa Ta îmi plec ochii umezi,  

Cu suflet copleşit de drag 

Strălucitoarea Ta Frumuseţe 

Uimit m-a îngenuncheat în prag.                              

Şi-mi uit şi zbuciumul şi lupta                                 

Şi-ntregul plânset dureros, 
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Şi te privesc uimit Isuse 

O eşti Frumos, aşa Frumos. 

Fecioara Maria 

Ce Nume Scump ai Tu Isuse, 

Fiul sufletului meu, 

Mireasma Ta Dumnezeiască 

Îmi umple sufletul mereu.                                  

Nimic pe lume n mă-ncântă                                  

Nu mă vrăjesc şi nu mă atrag 

Comoara mea de veşnicie 

Eşti numai Tu Isuse drag. 

Îngeraș  

Îngerii au coborât 

La păstori de i-au trezit                                  

Îndemnându-i ca să meargă                 

Pe Hristos şi ei să-l vadă.   

Îngerul Domnului 

Bucuraţi-vă, că astăzi, 

S-a născut Hristos Copil! 

Mergeţi şi-L aflaţi la sânul 

Mamei alăptându-şi-L! 

Şi-nfăşat, apoi, în iesle 

Voi Îl veţi afla culcat. 

El este Mântuitorul 

Ce din ceruri v-a fost dat. 

Păstor  

Ce s-a întâmplat în lume, 

Ce-i atâta zor?                                                             

Unde-alergă atâta lume,                               

Ce-i nou, fraţilor? 

Păstor   

Ciudat vis am mai visat 

Îndată ce m-am culcat 

Să mergem la Viflaem 

Pe Mesia să-l vedem. 

Parcă cerul s-a deschis                                                 

Să mergem că nu e vis.                                              

Fraţilor să ne grăbim 

Pe Mesia să-L găsim, 

Cu daruri să ne închinăm 

Bucurie să aflăm. 

Păstor  

Iată că şi Steaua pe cer străluceşte                           

Şi din răsărituri la toţi povesteşte                              

Căci aici în lume sub un cer frumos 

S-a născut Domnul Isus Hristos. 

Păstor  

Veste minunată ne-a venit de sus, 

 Când spre mântuire S-a născut Iisus.  

 Şi nu-i dar mai mare, nu-i ceas mai frumos, 

 Ca acela-n care afli pe Hristos. 

Păstor  

Noi suntem păstorii care 

Am crezut ce ni s-a spus 

Şi căutând afară-n staul 

L-am găsit pe prunc Iisus. 

Îngerul Domnului  

Blânzi, păstorii se-nchinară 

Până la pământ spre El. 

Unu-i aducea o haină, 
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Altu-i aducea un miel. 

Şi-i tot spun la Maica Sfântă 

Tot ce îngerii le-au spus. 

Ea păstra aceasta-n suflet 

Privind dulce la Iisus. 

Steaua 

Sunt Steaua ce-a răsărit, 

 Pe bolta cerească                                                   

Naşterea lui Isus Hristos                                      

La toţi să o vestească. 

Înger 

În noaptea sfântă de Crăciun 

Pe drumul nins de lună 

Trei magi călări, cu suflet bun 

Aleargă împreună. 

De unde vin , cum se numesc, 

Ce doruri îi frământă? 

Spre-o iesle ei călătoresc 

Şi cerurile cântă. 

Şi cântă-n inimile lor 

Aprinse, bucuria 

Azi s-a născut un salvator 

Azi s-a născut Mesia. 

Înger 

Cei trei crai mânaţi de dor 

Lăsând ţări în urma lor 

După stea călătoresc 

Să găsească prunc ceresc. 

Şi să facă închinare 

Pruncului cel sfânt şi care 

S-a născut în  lume jos 

Pentru omul  păcătos. 

Crai  

Suntem trei magi călători, 

Crai ca fraţii iubitori      

Pretutindenea călcăm 

Şi de-mpărat întrebăm 

Din Persida am  plecat 

Şi-o stea ni s-a arătat 

Pe cerul înstelat.          

Suntem magi de departe, 

Ce venim din răsărit! 

Steaua ne călăuzeşte 

Şi pe noi spre Betleem, 

Tot la ieslea minunată 

Cu Copilul cel suprem.                         

Crai  

Cu dragoste de Domnul 

Am pornit toţi trei la drum. 

Şi câtă bucurie simţim  

Că am ajuns acum. 

Steaua ne străluce tainic 

Şi se-opreşte, dulce, sus 

Semn că am ajuns acolo 

Unde s-a născut Iisus. 

 Eu sunt magul Melchior 

O stea mi s-a arătat 

Pe cerul înseninat 

Şi din prooroci aflând 

Că se va naşte curând 
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Mare împărat pe pământ 

Am plecat ca să-l găsesc 

Să mă-nchin şi să-l slujesc. 

Crai 

Eu sunt magul Baltazar 

De la Persida am  pornit 

Pe steaua ce s-a ivit 

Şi-n prooroci citind 

C-o să se nască pe pământ 

Cel mai mare împărat 

Mesia mult aşteptat. 

Am plecat ca să-l găsesc 

Să-i duc daruri, să-l slujesc 

Şi să mă închin şi eu 

Ca unuia lui Dumnezeu. 

Crai  

În Ierusalim cum am ajuns 

Steaua-n nori ni s-a ascuns                                         

Şi ne-a fost a ne plimba                                           

Prin oraş a întreba: 

Crai  

Unde ştiţi că s-a născut,  

Un Împărat de curând?                                              

Căci mult am călătorit                                             

Şi cu daruri am venit. 

Aur, smirnă şi tămâie 

I-am adus cu tainic semn, 

Precum Duhul Sfânt ne dete 

Nouă-n inimă îndemn. 

Crai  

Noi Steaua am zărit                                                     

Şi după dînsa am venit,                                  

Tocmai de la Răsărit. 

Noi ştim că Pruncu-acesta 

Este Fiul celui sfânt. 

Şi-am venit să ne-nchinăm 

Şi să punem legământ 

De credinţă şi-nchinare, 

Ca unui trimis de sus. 

Crai  

Vrem și noi să-L lăudăm 

Pe Domnul cu iubire 

Ca și noi să ne bucurăm 

De marea-i mântuire. 

Steaua 

Crailor mă veţi urma 

Drumul eu îl voi lumina,                                             

La sălaşul lui Crăciun                                                  

Unde s-a născut Domn Preabun. 

Colindător  

Şi-au mers pân’ ce Steaua a stat 

Unde-a fost Isus culcat 

În staulul oilor, 

În ieslea boilor,                                                         

Ieslea îi era culcuşul,                                        

Fân şi paie aşternutul, 

Mieii blând spre ei suflau 

Şi căldură îi dădeau 

Iar îngeraşii îi cântau. 

Colindător  
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Cei trei crai s-au închinat 

Ca unui mare Împărat, 

Scumpe daruri i-au adus                                       

Şi înaintea Lui le-au pus                                      

Aur, smirnă şi tămâie 

Precum şi la carte scrie. 

Sfioşi, pruncul au privit 

De-atâta drag au amuţit 

În faţa micului Hristos 

Ei au pus darurile jos. 

Era atâta de frumos 

Copilul nou-născut, Hristos! 

Şi-n jurul capului avea 

O aură care sclipea. 

Iosif 

Păstori şi magi iubiţi vă mulţumim 

Noi, darul vostru îl primim 

Cu toţii să vă bucuraţi 

De Iisus dacă aflaţi 

Prunc trimis de Dumnezeu 

Să ne izbăvească de rău. 

Fecioara Maria 

Să legănăm copilul sfânt 

În inimă cu vesel cânt 

Cu voie bună să-i cântăm 

Mereu să-l binecuvântăm 

El vine de îngeri albi purtat 

Să spele lumea noastră 

De rău şi de păcat. 

Colindător  

După ce s-au închinat, 

Craii s-au dus şi s-au culcat,                             

Un înger s-a arătat                                         

Şi în vis un sfat le-a dat: 

Îngerul Domnului 

Sunt îngerul lui Dumnezeu 

Ascultaţi ce vă spun eu 

Voi spre casă când plecaţi                           

pe altă cale să apucaţi,                                       

Ştire lui Irod nu-i daţi 

Căci Irod nu e bucuros 

De naşterea lui Hristos. 

Colindător  

Craii s-au întors acasă                                           

Cu vestea cea mai frumoasă,                              

Şi înapoi când au purces 

pe altă cale au mers, 

Precum le-a fost lor zis 

De înger noaptea în vis. 

Fecioara Maria 

Culcă-te copilul meu 

Ce mi te-a dat Dumnezeu, 

Culcă-te pe fân uscat, 

De noi toţi înconjurat                                          

Peştera se face casă,                                                 

ieslea leagăn de mătasă, 

Unde te-ai născut palat, 

Fiule de Împărat. 

Iosif 

Dormi, drăguţule Iisus 
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 Dormi, odorule nespus 

Nani, nani, prunc de crai 

 Cu glas blând, cu păr bălai 

  Două stele-s ochii tăi 

 În obraji îţi ard văpăi 

Dormi odorule iubit! 

 Dumnezeu nemărginit” 

Îngerul Domnului 

Şi-apoi ieslea cea săracă 

De la Betleem , mai jos 

S-a îmbogăţit pe dată 

Cu surâsul lui Hristos. 

Iar surâsul lui angelic 

Eu vă spun , la toţi, să ştiţi 

Ne alintă peste veacuri 

Şi ne face fericiţi. 

Fericire care-n casă 

V-o dorim la fiecare 

S-aveţi toţi viaţă frumoasă 

O eternă sărbătoare. 

Haideţi cu toţii degrabă 

Să-i aduceţi prinos 

Să-i faceţi loc în casă 

Copilului Hristos. 

Şi pe noi, iubiţi părinţi 

Ca şi mama lui Hristos 

Să ne creşteţi, buni, cuminţi 

Să vă fim tot de folos. 

Toți: 

 Iar acuma un colind 

Vrem să îl cântăm frumos 

Ca să nu uităm nicând 

De naşterea lui Hristos. 

Pace peste tot să fie 

Între oameni bucurie,                                                     

Căci de-acuma s-a născut 

Domnul Sfânt pe acest pământ.
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CAP. IV- PROIECTE DIDACTICE 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ ALA1+DLC+DEC+ALA2 

,,CADOURILE LUI MOȘ CRĂCIUN!” 

Profesor învățământ primar și preșcolar: Canta Nicoleta 

                                                                GPP Nr. 1 ,,Albinuța” Loc Zărnești Jud. Brașov

NIVEL I (grupa mijlocie) 

TEMA ANUALĂ: ,,Ce și cum vreau să fiu?” 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Darnic sunt, ca Moș Crăciun!” 

SUBIECTUL  ACTIVITĂȚII: „Cadourile lui Moș Crăciun!” 

FORMĂ DE REALIZARE: Activitate integrată (ALA1+DLC+DEC+ALA2) 

TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de cunoștințe și deprinderi  

FORMĂ DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII ȘI REPERE: 

1.DEZVOLTAREA FIZICĂ 

Motricitatea fină 

-Copilul ar trebui să fie capabil să utilizeze mâinile și degetele pentru scopuri diferite. 

2.DEZVOLTAREA LIMBAJULUI , A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI 

SCRIERII 

Dezvoltarea capacității de vorbire și comunicare (comunicare expresivă) 

-Copilul ar trebui să fie capabil să comunice eficient 

-Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze capacitatea de a se exprima corect gramatical 

3.CUNOȘTINȚE ȘI DEPRINDERI ELEMENTARE MATEMATICE,CUNOAȘTEREA ȘI 

ÎNȚELEGEREA LUMII 

Reprezentări matematice elementare (numere, reprezentări numerice, operații, concepte de 

spațiu, forme geometrice, înțelegerea modelelor, măsurare) 

-Copilul ar trebui să fie capabil să identifice și să denumească forme geometrice 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

-Utilizează diverse materiale din centrul de artă(creioane, pensule, bureți, pictura cu degetele etc.) 

-Vorbește suficient de clar pentru a fi înțelesde toți interlocutorii. 

-Folosește pluralul în vorbirea curentă, corect și sistematic. 
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-Folosește corect propozițiile în limbajul curent. 

-Identifică și numește; cercul, pătratul 

Scopul activității: 

Conolidarea capacității de a formula singular/pluralul cuvintelor, a capacității de exprimare corectă 

prin formulare de propoziții simple și dezvoltate și consolidarea deprinderilor şi abilităţilor estetice 

în vederea executării unor lucrări. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

-să denumească obiectul de pe jeton; 

-să formuleze singular/pluralul cuvintelor reprezentate pe jetoane; 

-să formuleze propoziții simple sau dezvoltate, corecte din punct de vedere gramatical, folosind 

cuvintele ilustrate în imaginile date sau pe baza unor întrebări adresate de educatoare;  

-să denumească și să utilizeze corect materialele și unelte de lucru; 

-să aplice culorea corespunzătoare, cu pensula, pe suprafața dată; 

-să coloreze obiectele care au formă de pătrat; 

-să coloreze cadourile dorite de la Moș Crăciun; 

-să traseze grafic traseul copilului către cadour; 

-să descrie lucrarea proprie și a celorlalți copii, ținând cont de aspectul lor. 

STRATEGII DIDACTICE: 

           a)Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observația, demonstraţia, exerciţiul, munca 

individuală, problematizarea, Turul galeriei. 

           b)Mijloace de învăţământ: fișe de lucru, cadouri, culori, creioane, foarfecă, jetoane, 

acuarele, pensule, șervețele, cutiuța cu inimioare. 

          c)Moduri de organizare: frontal, individual, pe grupuri. 

COMPONENȚA ACTIVITĂȚII: 

ADP:  Rutine: Întâlnirea de dimineață, Salutul, Prezența, Calendarul naturii, Jocul emoțiilor, 

Gimnastica de înviorare, Gustarea, Tranziții  

ALA1: ȘTIINȚĂ:  ,,Obiecte pătrate” 

            ARTĂ: ,,Cadourile lui Moș Crăciun!”-colorare 

            BIBLIOTECĂ: ,,Cum ajung la cadou?”-labirint 

ADE: DLC+DEC: ,,Cadoul  lui Moș Crăciun!”- joc didactic, pictură 

ALA 2: Jocuri de mișcare: ,,Mâna pe cadou!” , ,,Cadoul schimbă locul!” 
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DURATA: o zi 

SCENARIUL ZILEI 

Ziua va debuta cu ADP (30min.) (primirea copiilor și joc liber) și ALA1(1 oră). 

Se prezintă copiilor Centrele de interes, ALA1, deschise și activitățile ce se vor realiza în cadrul 

acestora, explicând sarcinile, iar copiii își vor alege centrele la care doresc să se joace. Se 

precizează copiilor că fiecare dintre ei poate trece pe la fiecare centru, prin rotație, dacă își doresc 

acest lucru. 

1)ȘTIINȚĂ: ,,Obiecte pătrate”(Anexa 1) 

-copiii vor rezolva o fișă de lucru în care vor avea ca sarcină: ,,Identifică și să coloreză obiectele 

care au formă de pătrat.” 

2)ARTĂ: ,,Cadourile  lui Moș Crăciun!”(Anexa 2)-colorare- lucrare colectivă pe grupuri mici 

-copiii vor primi coli A4, pe care sunt desenate diverse obiecte având ca sarcină: ,,Colorează ce 

cadouri vrei de la Moș Crăciun!” După colorare, copiii vor decupa imaginile, le vor introduce în 

cadoul (cutia) lui Moș Crăciun, transdormându-le în jetoane ce vor fi folosite la DLC. 

3)Bibliotecă: ,,Cum ajung la cadou?”-labirint(Anexa 3) 

-copiii vor trasa drumul copiilor până la cadou. 

Educatoarea urmărește activitatea copiilor, oferindu-le spijin, încurajări și aprecieri. 

După finalizarea activităților de la centre, prin traziția: ,,Bat din palme!”, copiii se așează în cerc, 

pe covor, pentru Întâlnirea de dimineață (ADP-30min). 

    Salutul 

Educatoarea salută copiii:,,-Bună dimineața, copii veseli!” iar copiii răspund:,,Bună dimineața 

salutăm /Și frumos ne așezăm/Într-un cerc frumos și mare”. Salutul pleacă de la educatoare, apoi 

copiii se salută între ei, dând mâna unul cu celălalt :,,Bună dimineața Tudor! ”... 

   Prezența 

,,Toate florile-s aici? Toate sunt prezente?/Colorate de pitici, flori mai mari și flori mai mici,/Toate 

sunt prezente? ” 

Copilul zilei face prezența la panou, atașând în dreptul copilului prezent o floare. Se discută despre 

cei absenți, care ar fi cauzele sau dacă copiii știu de ce lipsesc aceștia. 

  ,,Jocul emoțiilor” 

Fiecare copil, pe rând, merge la jocul emoțiilor, spune cum se simte azi și de ce, apoi atașează un 

cârlig colorat feței care exprimă sentimentul potrivit. 
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  Calendarul naturii 

,,Vremea să o studiem,/Și în calendar să notăm./De e soare sau e ploaie,/De e vânt sau e ninsoare.” 

Se stabilește ziua din săptămână (consolidând noțiunile de azi, ieri și mâine, cât și zilele 

săptămânii), anotimpul și cum este vremea (copilul atașează imaginea potrivită pentru anotimp și 

vreme: soare, nori...).   

   Gimnastica de înviorare 

,,La la la la la.../Am văzut o bunicuță, uite așa mergea,/Și-o fetiță mititică așa se grăbea,/Frățiorul 

ei cel mare iute alerga,/O pisică somnoroasă așa se-ntindea,/Calul meu e cal isteț tropa, tropa, 

trop,/ Eu sunt mândru călăreț tropa, tropa, trop,/Băieții sunt fotbaliști, minge, minge, șut,/Fetele 

dansează twist, twist again,/Ne-nvârtim, ne răsucim, până locul ni-l găsim!” 

Activitatea continuă cu ADP (30min): Rutine: igiena personală, autoservirea, gustarea, igiena 

sălii.

,,Ghetuțe îngrijite, ghetuțe fericite!”- deprinderea de a păstra încălțămintea curată. 

Copiii fac două trenulețe la ușă, unul de fetițe și unul de băieți. Prima fetiță numără fetele și primul 

băiat numără băieții. Se stabilește numărul fiecărei grupe, se stabilește care sunt mai mulți și care 

sunt mai puțini și cu câți sunt mai mulți sau mai puțini apoi merg la baie pentru a se spăla pe mâini 

și pentru a merge în sala de mese pentru a servi gustarea prin tranziția:

,,1,2-1,2-mergem toți in pas vioi,/Mâinile să le spălăm, /La masă să ne-așezăm,/Pe hol noi nu 

alergăm/ Ca să nu ne-accidentăm.”

După gustare, activitatea la grupă continuă cu ADE (1oră). 

Copiii au surpriza de a găsi în grupă, după pauza de masă, cadoul uriaș a lui Moș Crăciun- în 

care au fost introduse jetoanele decupate la ALA 1.Educatoarea anunță tema și obiectivele 

jocului didactic și  regulile jocului pe înțelesul copiilor, efectuând jocul de probă. 

SARCINA JOCULUI DIDACTIC: Copiii răspund în propoziții la întrebările adresate de 

educatoare, formulează singular-pluralul imaginii date și formulează propoziții simple sau 

dezvoltate pe baza imaginilor date.. 

REGULILE JOCULUI: 

 Pe rând, fiecare copil, extrage un jeton din cadou și răspunde cerințelor educatoarei. 

 Răspunsurile corecte sunt recompensate cu aplauze 

 , răspunsurile greșite sunt corectate de colegii dar vor fi pedepsite cu pedepse amuzante. 

 Jocul ia sfârșit atunci când fiecare copil a răspuns de cel puțin trei ori. 
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 Toți copiii sunt recompensați cu inimioare. 

 Vorbesc doar copiii întrebați. 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauzele, sancţiunile (onomatopee, mimică), recompensele. 

După ce educatoarea este sigură că copiii au înțeles în ce fel se va desfășura jocul, se trece la jocul 

propriu-zis. Răspunsurile corecte sunt aplaudate iar răspunsurile greșite sunt sancționate cu 

pedepse amuzante.  

Când educatoarea decide încheierea jocului, copiii, se deplasează prin tranziția:,,Bat din palme!”, 

către măsuțe, pentru a picta ,,Cadoul lui Moș Crăciun”(Anexa 4) 

Copiii fac turul galeriei pentru a stabili cea mai reușită lucrare realizată la DEC și la ALA1(Știință), 

se fac aprecieri generale și individuale și se premiază toți copiii cu inimioare. 

Activitatea continuă cu ALA2 (1 oră), când copiii se vor relaxa jucându-se ,,Mâna pe cadou!”, 

,,Cadoul schimbă locul!” și ADP(joc liber și plecarea copiilor)(30min). 

Joc distractiv:,,Mâna pe cadou!”  

Copiii sunt așezați pe două rânduri, față în față, iar între ei având cadouri (cu una mai puțin decât 

numărul copiilor). Educatoarea enunță diferite comenzi pe care copiii le execută. 

Ex: Educatoarea:,,Mâna pe cap!” ,,Mâna pe genunchi!”…etc 

La enunțul ,,Mâna pe cadou!”, toții copiii se străduiesc să apuce un cadou. Copilul care a rămas 

fără cadou este eliminat din joc  iar jocul continuă până când rămâne un singur copil câștigător. 

Joc distractiv:,,Cadoul schimbă locul!” 

Copiii sunt așezați pe scăunele (în cerc, pe rănduri sau la întâmplare) îndeplinind rol de cadouri. 

Educatoarea pornește muzica (cântece de iarnă, colinde), copiii cântă, iar la semnalul ei (bătut de 

palme) copiii trebuie să se ridice de pe scaun și să caute altul care este liber. 

Plecarea copiilor. 

Copiii vor pleca acasă în mod organizat pe cântecul: 

,,Toți copiii, toți copiii, pleacă a cum acasă,/ Toți copiii, toți copiii, pleacă a cum acasă,/Și cei 

mari și cei mici/Și cei veseli și cei triști/ Toți copiii, toți copiii, pleacă a cum acasă,/La revedere!
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Etapele 

activităţii 

Conținut științific Strategii didctice Evalu-

are 
Metode Mijloace Organi-

zare 

Moment 

organizatoric 

Se asigură condiţiile necesare bunei 

desfăşurări a activităţii: aerisirea sălii de 

grupă, pregătirea materialelor necesare 

activității, aranjarea mobilierului. 

-intrarea organizată a copiilor. 

Exercițiul 

organizatori

c 

Sala de 

grupă 

Frontal  

Captarea 

atenţiei 

Se realizează prin prezentarea cadoului lui 

Moș Crăciun și a jetoanelor decupate la ALA 

1. 

 

Conversaţia 

Explicația 

Observația 

 

Cadou 

Jetoane 

Frontal 

 

Obser-

varea 

siste-

mică 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

Copiii se adună în jurul cadoului, studiind 

jetoanele colorate și purtând discuții despre 

cadourile pe care le vor de la Moș Crăciun. 

Conversația 

Observația 

 

Cadou 

Jetoane 

Frontal Obser-

varea 

siste-

mică 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Educatoarea anunţă tema şi obiectivele 

operaţionale, pe înţelesul copiilor:  

-,,Azi ne vom juca un joc, care se numeşte: 

,,Cadoul lui Moș Crăciun”. Vreau să văd  la 

cât de multe cuvinte veți reuși să le formulați 

singular/pluralul jucând ,,Eu spun una, tu spui 

multe!”, apoi veți picta ,,Cadoul lui Moș 

Crăciun”. La sfârșit, dacă o să fiu mulțumită 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

Cutiuța 

cu 

surprize 

 

 

Frontal 

 

Obser-

varea 

siste-

mică 
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de munca voastră, v-am pregătit o mică 

surpriză pentru fiecare”. 

Dirijarea 

învăţării 

Regulile 

jocului 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul de probă 

 

Jocul propriu 

zis 

 

 

 

Educatoarea prezintă regulile jocului (DLC) 

pe înţelesul copiilor: 

,,Pe rând, câte un copil, va veni la cadou, veți 

extrage un jeton din ea și veți  formulați 

singular/pluralul jucând ,,Eu spun una, tu spui 

multe!”, La fiecare răspuns corect veți obține 

aplauze. Nu aveţi voie să vorbiţi neîntrebaţi. 

Dacă răspunsul este greșit, atunci veți fi 

corectat de colegi și veți primi o pedeapsă 

amuzantă (,,Fă ca pisica!, Mergi ca elefantul!, 

Aleargă ca un cal!”) 

Sub îndrumarea educatoarei, un copil 

efectuează  jocul de probă. 

Pe rând, fiecare copil este chemat, extrage 

jetonul și va răspunde: 

Educatoarea: ,,-Ce este aceasta?” 

Copilul : ,,-Acesta este o păpușă.” 

Educatoarea: ,,-O păpușă!” 

Copilul: ,,-Mami multe păpuși!” 

Educatoarea: ,,-Formulează o propoziție cu 

cuvântul păpușă!” 

Copilul:,,-Păpușa are rochița roz!” 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstraţi

a 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadou 

Jetoane 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individ

u-al 

 

 

 

 

 

 

Obser-

varea 

siste-

mică 

 

 

 

 

 

 

Evalu-

area 

orală 

Obser-

varea 

siste-

mică 

 

Obţinerea 

performanţei 

Jocul va fi complicat prin introducerea unei 

noi sarcini, respectiv alcătuirea de propoziții 

Conversaţia Cadou Indivi-

dual 

Evalu-

area 
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Complicarea 

jocului 

 

 

cu un cuvânt dat. Copilul extrage jetonul, 

denumește obiectul și apoi alcătuiește o 

propoziție cu cuvântul indicat. După ce 

copilul a formula propoziția (simplă sau 

dezvoltată), ceilalți copii vor putea să 

formuleze și alte propoziții cu cuvântul 

indicat.  

Răspunsul corect este aplaudat de colegi. 

Dacă răspunsul este greşit, copilul va fi 

corectat de colegi și va primi o pedeapsă 

amuzantă. Jocul va continua până în 

momentul în care fiecare copil a răspuns de 

cel puțin trei ori.  

Educatoarea decide încheierea jocului. 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Demonstrați

a 

Problemati-

zarea 

Jetoane 

 

 

 

 

 

 

 

 

orală 

Obser-

varea 

siste-

mică 

 

Transferul 

cunoștințelor 

Prin tranziția ,,Bat din palme!””copiiivor 

merge către măsuțe, DEC, unde  vor  picta  

,,Cadoul  lui Moș Crăciun””. 

 

Explicația 

Demonstrați

a 

Exercițiul 

Fișe de 

lucru 

Acuarele 

Pensule 

Șervețele 

Indivi-

dual 

Probă 

practi-

că 

Asigurarea 

feedback-ului 

Analiza produselor activității. 

Copiii, împreună cu educatoarea, duc 

lucrările realizate în zona unde se 

organizează expoziția, prezintă ceea ce au 

realizat, apoi își exprimă opinia cu privire la 

realizările celorlalți colegi. 

Turul 

galeriei 

Conversația 

Aprecierea 

verbală 

 Frontal Orală 

Indivi-

duală 

Pe 

grupe 
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ALA 1 –Știință :,,Obiecte pătrate” 

Identifică și să coloreză obiectele care au formă de pătrat. 

 

Încheierea 

activității 

 

 

Se face o scurtă recapitulare  a activităților 

desfășurate pe perioada zilei, precizând din 

nou tema zilei și evidențiind produsele 

obținute (fișele de la ALA și DEC). 

Educatoarea face aprecieri generale şi 

individuale, legat de felul în care copiii s-au 

descurcat în realizarea sarcinilor şi asupra 

modului în care s-a desfăşurat activitatea. 

Copiii primesc permisiunea de a deschide 

cutiuța cu surprize în care vor găsi, pentru 

fiecare, inimioare. 

În încheiere, activitatea zilei va fi completată 

de jocurile de mișcare: ,,Mâna pe 

cadou!”,,Cadoul schimbă locul!”. 

Conversația 

Explicația 

 

 

 

 

Cutiuța 

cu 

surprize 

Inimioar

e 

Cadouri 

Scaune 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Indivi-

dual 

 

Obser-

varea 

siste-

mică 
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Anexa 2        ALA 1- Artă :,,Cadourile lui Moș Crăciun!”  

Colorează ce cadouri vrei de la Moș Crăciun! 
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Anexa 3 

ALA 1-Bibliotecă: ,, Cum ajung la cadou?”-labirint 
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Anexa 4 

ADE-DEC-,, Cadoul lui Moș Crăciun” 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

 

 
Educatoare: prof. înv. preșcolar Dragoescu Amelia-Dariana 

Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu Program Prelungit Bocsa 

Tema anuală de învăţare: ,,Când, cum şi de ce se întâmplă?” 

Tema săptămânii: ,,Animale și păsări de curte”  

Tema activităţii: ,,Pisicuța-prietena mea” 

Tipul activităţii: Mixtă 

Formă de realizare:Activitate integrată- (ALA1+ADE+ALA2) 

Modelul integrării: liniar 

Forme de organizare: frontal,individual              

Durata: O zi 

Elementele componente ale activităţii integrate: 

ADP: - Întâlnirea de dimineaţă: ,,Animalul meu preferat” 

 

ALA 1: Joc de masă:Completează ce lipseşte- rezolvare puzzle-Pisica 

         Construcții:,,Construim gardul dela curtea fermierului”-macheta 
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ALA 2: ,,Ce a gresit pictorul?”-joc distractiv  

ADE:  DȘ-Cunoașterea mediului ,,Pisica” - observare 

        DLC- Educarea limbajului: ,Miaunica”- memorizare  

           DEC- Activitate practică: ,,Pisica”- aplicatie  

Scopul activităţii: 

           Dezvoltarea capacităţii de comunicare, de împărtăşire a ideilor şi experienţelor proprii cu ceilalţi, a 

unei atmosfere pozitive în sala de grupă, stimularea imaginaţiei creatoare a copiilor în iniţierea şi 

desfăşurarea activităţilor; dezvoltarea creativităţii şi a expresivităţii, implicarea in activităţile de grup, 

îmbogățirea cunoștințelor despre animalele domestice. 
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ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:  

Bună dimineaţa, copii! 

TIPUL ACTIVITĂŢII: formare de priceperi şi deprinderi 

DURATA: 20 minute 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

-să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei;  

-să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg; 

-să identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei ( vreme, anotimp, lună). 

OBIECTIV PSIHOMOTRIC:  

-să răspundă adecvat la comenzile motrice date. 

OBIECTIV SOCIO-AFECTIV: 

-colaborarea cu cei din jur în realizarea activităţilor de grup 

STRATEGII DIDACTICE  

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţie, explicaţie, exercițiul; 

MIJLOACE DIDACTICE: panou, fotografiile copiilor, Calendarul Naturii; 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual 

  

ETAPELE ACTIVITĂŢII: 

 „Cățelușii s-au trezit, Buna dimineata! 

                     Pisicuțele s-au trezit, Buna dimineata! 

                    Soriceii s-au trezit, Buna dimineata! 

                   Si copii s-au trezit, Buna dimineata!!” 
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Salutul se realizează după formula: ,,Bună dimineața, copii!”, fiecare copil salutându-și vecinul 

aflat în dreapta sa prin întoarcerea capului spre acesta. 

Prezența copiilor se va face odată cu sosirea lor la grădiniță, fiecare copil așezându-și bulina  pe 

panoul de prezență. Se precizează câte fetițe au venit astăzi și câți băieți sunt prezenți la grădiniță. 

Calendarul naturii va provoca copiii privind abordarea temei zilei de astăzi, descoperirea stării 

vremii, precizarea zilei și anotimpului. 

 Noutăţile zilei 

Copiii se vor opri la fiecare sector. Se vor intui materialele şi se vor recunoaşte. Se vor explica 

sarcinile.  

 

 

TRANZIŢIE:  

                ,,Pisica prinde șoareci-Tipa,Tipa!” 
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TIPUL DE ACTIVITATE: formare de priceperi şi deprinderi 

FORME DE ORGANIZARE: pe grupuri, individual 

 

 

 

Joc  de masă 

„Completează ce lipseşte” 

OBIECTIVE:  

 să asambleze corect siluetele în vederea realizării unui întreg-pisica ; 
STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: conversaţie, observaţie, explicaţie,exercițiul 

Mijloace didactice:puzzle,model; 

 

Construcţii 

 

„Gardul de  la curtea fermierului” 

OBIECTIVE:să realizeze în grup gardul din scobitori,prin împrejmuirea machetei 

  
STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: conversaţie, explicaţie, exerciţiul  

Mijloace didactice:bețe de chibrituri,macheta cu animale domestice; 

Joc de mişcare 

 

„Cine l-a strigat pe Motănel?” 
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OBIECTIVE: 

• să respecte regulile jocului folosinde-se de mişcare; 

• să ghicească cine l-a strigat ; 
 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul  

 

 

 

 

  

DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Ştiinţă – Cunoașterea mediului-,,Pisica”-observare 

 

Tema activităţii:,,Pisica” 

Mijloc de realizare:Observare 

Forme de organizare: frontal, individual 

    

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

• să descrie părțile componente ale corpului pisicii (cap, trunchi, picioare); 

• să precizeze care este hrana pisicii; 

• să enumere foloasele pe care le avem de la pisică; 

• să denumească modul de îngrijire, hrănire şi ocrotire a animalului (pisicii); 

• să precizeze regulile de igienă ce trebuie respectate în contactul cu animalele domestice; 
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STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: observaţie, explicaţie,conversația, braistoming 

Mijloace de învățământ:, pisica în coșuleț 

 

 

DOMENIU EXPERIENŢIAL LIMBĂ ŞI COMUNICARE- Educarea Limbajului 

Tema activităţii: Miaunica 

Mijloc de realizare: memorizare 

Forme de organizare: frontal, individual 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 să memoreze versurile poeziei;  
 să înțeleagă mesajul poeziei; 
 să recite clar, corect şi expresiv versurile poeziei; 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul  

Mijloace de învățământ: PPTul cu pisici 

 

 

DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul Estetic şi creativ-Activitate practică 

Tema activităţii: ,,Pisica” 

Mijloc de realizare: aplicație 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 să exerseze musculatura fină a mâinii, prin exerciţii de încălzire; 
 să utilizeze corect instrumentele/ materialele de lucru şi tehnicile pentru realizarea unor lucrări 

practice; 
 să finalizeze lucrările prin asamblare și lipire. 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul  

Mijloace de învățământ: modelul educatoarei, fişe de lucru, lipici,părțile componente ale pisicii din 

hârtie colorată,ață, şerveţele 
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                                                   Scenariul zilei 

 

 

Sala de grupă este pregătită pentru primirea copiilor. 

Întâlnirea de dimineață începe prin recitarea unei poezii de către educatoare: 

     „Cățelușiii s-au trezit, Buna dimineata! 

                                              Pisicuțele s-au trezit, Buna dimineata! 

                                              Soriceii s-au trezit, Buna dimineata! 

                                              Si copii s-au trezit, Buna dimineata!!” 

Salutul se realizează după formula:,, Bună  dimineața, copii ! fiecare copil salutându-și vecinul aflat 

în dreapta sa prin întoarcerea capului spre acesta. 

Prezența copiilor se va face  prin lipirea unei feţe vesele pe panoul de prezență. Se precizează câte 

fetițe au venit astăzi și câți băieți sunt prezenți la grădiniță. 

Se va completa apoi calendarul naturii, astfel: educatoarea iniţiază o discuţie despre anotimpul 

în care suntem. Copiii sunt rugaţi să spună ce fel de vreme e afară, să aleagă jetonul potrivit şi să-l aşeze 

la locul care indică starea vremii. Se precizează ziua în care ne aflăm (vineri), se aminteşte ce  zi a fost 

ieri  (joi), ce zi va fi mâine (sambata), data, luna şi anul în care suntem. 

Activitatea continuă cu împărtășirea cu ceilalți care constă în schimbul de impresii, copiii vor 

discuta despre ce animale preferă şi de ce, precum şi ce animale au acasă şi numele acestora. Momentul 

de tranziţie se realizează prin:,,Pisica prinde șoareci-Tipa,Tipa!”. 

Urmează noutatea zilei, prin care copiii sunt anunţaţi că astăzi este posibil să avem oaspeţi în 

grupă, care îi vor urmări la activităţile de pe parcursul întregii zile. 

 

ALA I 

Copiii trec mai întâi pe la zonele amenajate pentru a descoperii materialele pregătite de educatoare 

şi apoi îşi aleg locul dorit. 

În zona Joc de masă avem siluete pe are va trebui să le asambleze corect pentru realizarea unui 

întreg-pisică. 

În zona Construcții  va fi așezată macheta și copiii vor trebui să construiască din scobitori gardul 

prin împrejmuirea machetei.  

La activitatea de Cunoaterea mediului copiii vor observa pisica,vor descrie părțile componente 

ale corpului pisicii,hrana,foloasele aduse omului si modul de ingrijire. 

La activitatea de Educare a limbajului, aşezaţi în semicerc, învăţăm poezia ,,Miaunica,de 

Demostene Botez. 

În ultima parte a activităţilor experienţiale preşcolarii  vor asambla  pisica, pentru a demonstra că 

sunt foarte pricepuţi la activităţile practice. 

Se va prezenta modelul explicându-se modul de lucru, după care se vor face exerciții de încălzire a 

mușchilor mici ai  mâinii:batem din palme,învârtim morișca,cântăm la pian. 
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 În încheiere se va purta o scurtă discuţie cu preşcolarii referitoare la ceea ce au desfăşurat pe 

parcursul activităţilor. Toţi copiii vor primi recompense şi vor desfăşura jocul distractiv : ,,Ce a greșit 

pictorul?”. 
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Etapele 

activităţii 

Ob. 

Op. 

 

Conţinutul ştiinţific Strategii didactice  

Evaluare Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 
organizare 

Momentul 

organizatoric 

 Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări 

a activităţii: 

• Aerisirea sălii de grupă 

• Amenajarea spaţiului de desfăşurare a 
activităţii 

• Pregătirea materialelor (demonstrativ, 
distributiv) 

Aranjarea copiilor în semicerc 

Conversaţia 

 

 Frontal 

 

secvențială 

Captarea  

Atenţiei 

O1 Se realizează prin intermediul noutății zilei, de 

la Întâlnirea de dimineață și prin împărtășirea 

cu ceilalți. Copiii vor discuta despre ce animale 

preferă şi de ce, precum şi ce animale au acasă 

şi numele acestora. 

Se va prezenta sub formă de surpriză pisica și 

PPT-ul cu pisici 

 Conversaţia 

 

 

 

 

 Frontal 

 

 

 

 

secvențială 

Enunţarea 

scopului şi a 

obiectivelor 

activităţii 

 

O

2 

Se anunță tema și obiectivele pe înțelesul copiilor.  

Pentru început copiii se vor pregăti pentru 
observarea pisicii, învățând foarte multe lucruri 
noi și interesante despre acest animal domestic, 
urmând apoi să se joace și să obțină 
performanțe noi la centrele de interes, iar la 
finalul zilei, toţi copiii vor primi recompense şi 
vor desfăşura jocul   de atenţie: ,,Ce a greșit 
pictorul?”. 

 
Conversaţia 

 
       Explicaţia 

 

 Frontal 
 

Observarea 

comportamen-

tului verbal şi 

nonverbal al 

copiilor 
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Prezentarea 

optimă a 

conţinutului 

şi dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

3  

 

O

4  

 

 

O

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Introducerea în activitate 

Le  voi prezenta surpriza:o pisică. 

II.Anuntarea temei 

,,Astazi vom observa pisica și vom învăța lucruri 

noi despre ea. Am stat de vorbă cu o pisică și mi-a 

spus că ea trăiește lângă casa omului  

 -Ce observați copii?(O pisică) 

-Unde trăiește pisica? ( pe lângă casa omului)  

-Ce fel de animal este?(domestic) 

Pisica va fi lasată în mijlocul semicercului, iar copiii 

o vor observa și mângâia. 

-Din ce este alcătuit corpul pisicii ? 

(cap, trunchi, patru picioare, coadă) 

-Cu ce este acoperit corpul pisicii?(cu blană) 

 

Analiza capului :  

-Ce formă are capul pisicii ? (rotundă) 

-Cum este capul față de restul corpului? 

 
Observația 
 
 
 
Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
conversația 
 
 
 
 
Explicația 
 
 
 
 
 
 
Conversația 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pisica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pisica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 
 
 
 
 
 
 

Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal  
 
 
 
Individual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

răspunsurilor 
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-Ce are pisica la cap ? (doi ochi, două urechi, nas și 

gură,mustăți) 

-La ce-i folosesc pisicii ochii ? (cu ochii pisica vede 

tot ce se întâmplă) 

-La ce-i folosesc urechile ? (ca să audă) 

Pisica are un auz fin. Aude orice mișcare până și 

cele mai slabe zgomote. 

-Cu ce miroase pisica?(cu botul)   

-Din ce este format botul ?(nas și gură) 

-Ce mai are pisica la  bot ?( mustăți) 

-Cu ce manâncă pisica ?(cu gura) 

-Ce are în gură ?(limbă) 

Sinteza parțială 

Voi numi un copil să arate și să descrie părțile 

capului.  

Se va exprima în propoziții simple. 

 

Analiza trunchiului : 

Copiii vor fi lăsați să pună mâna pe pisică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Explicația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Braistorming
-ul 
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O

1  

 

 

  

 

O

2  

  

O

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Care este cea mai mare parte a corpului? 

(trunchiul) 

-Cu ce este acoperit trunchiul pisicii?(cu blană )  

-Din ce este formată blana ?(din fire de păr) 

-Ce culoare are blana ? (neagră,albă,gri..) 

Copiii care au pisică acasă vor spune ce culoare are 

blănița. 

-Cu ce se termină trunchiul ? (cu o coadă) 

Copiii vor atinge coada pisicii. 

-Ce puteți spune este coada pisicii ?(lungă și 

subțire) 

Sinteza parțială  

Gâtul leagă capul de trunchi. Trunchiul se 

termină cu o coadă.. Blana are culoarea negru cu 

alb, dar mai poate avea și alte culori. 

 

 

Analiza membrelor-picioarelor : 

-Cu ce se deplasează pisica dintr-un loc în altul ? (cu 

picioarele) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demonstrația  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT,retropro

-iector,  

Ecran  
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O

1  

 

O

2  

 

O

3 

-Cum sunt așezate ? (două în față și două în spate) 

-Cu ce se termină picioarele?(cu pernuțe moi pe 

care aceasta calcă) și cu gheare 

-Ce face pisica dacă o  supărăm ? (își scoate 

ghearele) 

Sinteza parțială 

Pisica are patru lăbuțe care se termină cu 

niște  gheare. Când se deplasează nu face zgomot, 

pentru că în partea de jos a lăbuțelor are nișțe 

pernuțe moi. 

Sinteza finală 

Voi repeta toate datele despre fiecare parte 

a corpului, despre rolul acestora. 

Se vor aminti si alte lucruri caracteristice pisicii. 

Pisica  este un animal domestic. Ea este 

considerată un prieten al omului. Omul o 

ingrijește, pentru că aceasta prinde șoriceii din 

gospodărie Perechea pisicii este motanul. Ea naște 

pui care se numesc pisici. Toate caracteristicile 

acestea vor fi reliefate prin propoziții eliptice-  

Pisica locuiește pe lîngă……  

 explicația 
 
 
 
 
Exercițiul  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Explicația  
 
 
 
 
 
Demonstrația  
 
 
 
 
Exercițiul   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coșulețe,  

Siluete  

Lipici,șerve 

Țele  

 

 

 

Fișa model  

 

 

 

 

laptop 
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Corpul este format din…….  

Corpul este acoperit cu………  

Botul este format din……….   

Omul o ține pe lângă casă pentru că prinde…… 

 

Tranziții : 

,,Pisica prinde șoareci-Tipa,Tipa !” 

 

ADE 2. DLC – Educarea limbajului 

Prin Tranziţii vom trece la următoarea activitate 

de memorizare,o poezie numită ,,Miaunica”.  

Voi prezenta copiilor PPT-ul cu pisici 

Copiii vor fi aşezaţi în semicerc şi le sunt 

enunţate tema și obiectivele pe înţelesul lor. 

Se repetă titlul împreună cu copiii în vederea 

reținerii lui.  

Recit model poezia, nuanţat, clar şi cu 

intonaţie:  

 

               MIAUNICA   

                                                                                         

                                   de Demostene Botez 

 

Mianiunica e-o pisică, 

Mică,mică,mititică; 

Cu mustățile de nea 

Și cu bot de catifea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coșulețe,  

Siluete  

Lipici,șerve 

țele,  

Fișa de lucru  
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Păru-i negru,mătăsos, 

Subțirel e și lucios, 

Șă-n picioare e-ncălțată 

Cu ghetuțe moi de vată. 

-Astea-s ghete,sau pernuțe? 

Stă pe cele 5 gheruțe 

Și cînd vede-un șoricel 

Tipa,tipa după el. 

 

      Le explic copiilor cuvintele necunoscute: 

nea,catifea,mătăsos 

Invățarea pe fragmente logice 

Se va învăța prima strofă, se repetă împreună cu 

copii de două ori, apoi se trece la învățarea celei 

de-a doua reluându-se și prima strofă.  

Se exersează memorarea poeziei individual, 

antrenând ceilalţi copii să ajute dacă ne 

încurcăm. 

     Desfășor cu copiii jocul “Recitarea în lanț”.  

Copiii vor începe să recite câte o strofă, apoi 

ambele strofe. În final voi desemna 2-3 copii să 

recite integral poezia.  

Copiii sunt încurajaţi cu aplauze într-un climat 

de bucurie şi de stimulare a efortului depus de 

fiecare.  

TRANZIȚIE 

ADE 3. Domeniul Estetic şi creativ-aplicație 

practică 

 Se aranjează mesele şi scăunele pentru 

desfăşurarea activităţii practice. 

Intuirea materialului didactic 

Se vor intui materialele: fişe de lucru cu 

pisica,coșulețe in care vor găsi lipici,patrățele din 

hârtie colorată,șervețele. 
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Explicarea şi demonstrarea procedeului de 

lucru 

Se prezintă modelul realizat de educatoare. 

Se va explica şi demonstra modul de lucru. 

Exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii 

 „Pentru a lucra cât mai bine şi mai frumos vom 

executa exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai 

mâinii: 

Plouă, deschidem şi închidem pumnii, rotim 

pumnii spre interior şi apoi spre exterior, 

frământăm aluatul, facem morişca, cântăm la 

pian.” 

Copiii execută exerciţiile. 

Executarea lucrării de către copii 

Copiii vor începe lucrul.Voi da indicaţii 

colective şi individuale, dacă va fi cazul.  Pentru 

crearea unei atmosfere plăcute,voi pune la 

laptop cântece despre pisică și alte animale 

domestice 

 

 

 

 

 

Obtinerea 

performanței 

 

 

  Voi sublinia  normele specifice îngrijirii 

animaleloe domestice și regulile de igienă-   

 -Cine o hrănește pe pisică,dacă stă pe lângă 

casa omului?   

-Ce îi dăm să mănînce?  

În ce îi punem mîncarea? 

-Unde doarme pisica?  

-După ce o îngrijim trebuie să ne spălăm bine 

pe mâini și să o scoatem de mai multe  ori în 

Explicația  

conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

individual 

 

 

 

 
Analiza 

răspunsurilor 
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Evaluarea 

 

 

 

Încheierea   

activității 

curte. 

 

ALA 2 Joc distractiv-Ce a greșit pictorul?  

Copiilor li se prezintă coala de hârtie pe care 

este desenată o pisică.Câte unul va fi legat la 

ochi și va trebui, cu ochii legați, să deseneze 

coada pisicii,unde apreciază dela distanță 

Pe rând,vor veni cât mai mulți copii și vor 

încerca să deseneze coada pisicii,spre hazul 

celorlalți,care vor observa că nu apreciază 

corect locul unde vor desena coada pisicii. 

 

 

 

Se fac aprecieri generale și individuale asupra 

modului de desfășurare a activităților pe întreaga 

zi. 

 

 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marker,  

planșă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Analiza 
lucrării 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprecirerea 

comportamen-
tului 
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Scoala Gimnazială                                                                                                           Biserica  

 Potoceni, jud. Buzau                                                                                                          

Potoceni,  jud.  Buzau 

 Nr.........din....................                                                                                                 

Nr……………….din……………… 

 

CREDINŢĂ ŞI TRADIŢIE 

Proiect în sprijinul unei educaţii moral-

religioase durabile 

 

      

 

 

 

 

 

 

MOTTO: 

,,Ne-am născut creştini, dăinuim creştini” 
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           ,,Lăsaţi copiii să vină la mine şi nu-i opriţi” 

 

ARGUMENT 

 

     Prin valorile materiale sau afective, omul este ancorat în lume, prin cele ştiinţifico-estetice  

se situează faţă în faţă cu lumea, iar prin valorile religios-morale se înalţă mai presus de 

lume, la Dumnezeu. 

     Tudor Vianu spunea: „Un individ poate cuprinde diferite valori, dar legătura lor 

unificatoare va lipsi atât timp cât valoarea religioasă nu li se va adăuga”. Spre a întări 

această afirmaţie, adaugăm şi cuvintele marelui istoric Mircea Eliade: „A trăi ca fiinţă umană 

este, în sine, un act religios” si aceasta pentru că educaţia religioasă este un dat originar, ea 

începând deodată cu fiinţarea omului. 

     Privind peste veacuri de istorie, am putea spune că tot astfel s-au petrecut lucrurile şi cu 

poporul român, născut creştin odată cu procesul de etnogeneză. Pe solul fertil al 

spiritualităţii geto-dacice a fost semănată vestea cea bună a Evangheliei de către Sfântul 

Apostol Andrei, iar fuziunea daco-romană din primele veacuri după Hristos se îngemănează 

cu botezul creştin. 

     Aşadar, lecţia de religie nu a lipsit niciodată din viaţa poporului român. Cultura s-a 

dezvoltat în sânul Bisericii iar religia a constituit fondul, coloana vertebrală a întregului 

învăţământ; ba mai mult, în trecut, după cum se ştie, predarea materiilor se făcea în tinda 

lăcaşului de cult. 

     În şcoala noastră religia este o materie foarte îndrăgită de elevi, la care aceştia 

participă cu mare plăcere. Aceasta contribuie la cunoaşterea şi respectarea valorilor 

morale creştine de către elevii noştri. 

     Există, de asemenea, foarte mulţi elevi talentaţi, al căror talent ar putea fi valorificat prin 

organizarea acestui proiect. 

     Pe de altă parte, există şi copii care în pragul sărbătorilor sfinte se aşază la masă doar cu o 

bucată de pâine, copii care provin din familii defavorizate, pentru care vom organiza acţiunea 

caritabilă cuprinsă în acest proiect. 

     De aceea ne propunem o activitate de amploare, care să valorifice tradiţiile creştine dar şi 

talentul elevilor, interesul lor pentru activităţi educative în general şi religioase  în particular. 



“INOVATIE IN EDUCATIE”  NR.2, DECEMBRIE 2019 

684 
 

     Ca o concluzie, pornind de la citatul :,, Dacă vrei să faci un copil bun, fă-l fericit!”, vom 

încerca prin toate activităţile să scoatem la iveală tot ce e mai bun, atât în sufletul copiilor, cât 

şi al nostru- dascălii acestei şcoli. Vom căuta BINELE, FRUMOSUL, DREPTATEA, DRAGOSTEA 

DE APROAPE, DAR ŞI DE NEAM.  

     Aceste motive ne-au determinat să considerăm benefică iniţierea acestui proiect educativ 

,,CREDINŢĂ ŞI TRADIŢIE” 

 

PĂRŢI:  

Şcoala Gimnazială Potoceni 

Director: Tăbleţ Simona 

Biserica  din Potoceni, reprezentată de: 

 

ECHIPA DE REALIZATORI: 

 - prof. înv. primar Mocanu Nicoleta - iniţiator/coordonator 

- Înv. Ion Mariana 
- Înv. Stere Maria 

 
BENEFICIARI:  

-elevii claselor primare  

-invăţătoare 

-preot 

 

DURATA PROIECTULUI : noiembrie 2019-iunie 2020 

SCOPUL: 

-Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-

religios. 

LOCATIA: sala de clasa, Biserica din Potoceni 

 

GRUP ŢINTǍ: 

-elevii claselor I-IV  de la  şcoala din Potoceni 

                                                                                  

OBIECTIVE SPECIFICE 
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1. Să evidenţieze care sunt datoriile unui creştin faţă de Dumnezeu şi faţă de semenii săi; 

2. Să conştientizeze necesitatea împlinirii datoriilor creştine în familie, biserică, şcoală, 

societate; 

3. Să înţeleagă mesajul cuprins în “Fericiri” şi să îl aplice în viaţa personală; 

4. Să recunoască importanţa modelelor spirituale din Istoria Bisericii în formarea 

caracterului moral-religios; 

5. Să participe la viaţa comunităţii, manifestând interes faţă de semenii lui. 

 

Activităţi: 

       Decembrie 

- Am plecat să colindăm (colindă cu scop caritabil) 
- Serbare de Crăciun (colinde şi scenetă) 
- Elevii primesc daruri din partea primăriei 
- Elevii participă la slujbele religioase din perioada sărbătorilor de iarnă 
  

              Februarie 

- Masă rotundă – Elevii întreabă, preotul răspunde 
          

         Martie 

- Excursie la Mănăstirea Ciolanu din Buzău 
         Aprilie 

- Expoziţie – concurs (icoane, ouă încondeiate, felicitări) 
- Cântece religioase dedicate Sărbătorii Sfintelor Paşti 
  Mai, Iunie: 

- Expoziţie – concurs pictura icoane pe sticlă 

Resurse financiare:  

- colaboratori 
- părinţii elevilor 
- Responsabili: iniţitor/coordonator Mocanu Nicoleta 
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PROGRAMUL  ACTIVITATILOR 

N

r 

c

r

t 

         Activitate      Detalierea activitatii   Durata   Locul  Coordon

ator  

 Prezentarea 

proiectului:  

CREDINŢĂ ŞI 

TRADIŢIE 

 

 

AM PLECAT SĂ 

COLINDĂM-   

 colinda cu scop 

caritabil 

 

-Prezentarea obiectivelor 

propuse în cadrul 

proiectului 

-Prezentarea programului 

de activităţi 

- Organizarea corului scolii 

 

 

- Copiii, insotiti de 

profesori, merg biserică si 

canta colinde 

- Banii stransi vor fi folositi 

in scop caritabil 

 

noiembrie

2019 

 

 

 

 

 

 

decembrie

2019 

 

 

 

Scoala 

Potoce

ni 

 

 

 

 

Biserica 

Potoce

ni 

 

 

   

Prof. înv. 

primar 

Mocanu 

Nicoleta 

 

 

 

 

Înv.Stere 

Maria 
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DARUIND VEI 

DOBÂNDI 

 

VINE, VINE, 

MOŞ CRĂCIUN 

 

 

RELAŢIA 

PĂRINTE – 

COPIL- 

prezentare 

teoretică şi 

activităţi 

practice  

ELEVUL 

ÎNTREABĂ, 

PREOTUL 

RĂSPUNDE 

activităţi 

practice 

 

- Copiii canta colinde si fac daruri 
batranilor si copiilor saraci din 
comuna 
-  

- Serbare de Craciun: 

a) sceneta 

b) spectacol de colinde 

 

 

 

• Elevii vor completa chestionarul 
“Familia: refugiu, închisoare sau 
şcoală a iubirii” 

 

 

- Discuţii 
- Se organizează o activitate de 
tipul “masă rotundă” pe 
parcursul căreia cu ajutorul 
întrebărilor şi răspunsurilor copiii  
vor dobândi şi consolida 
cunoştinţele religioase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ianuarie20

20 

 

 

 

Februarie 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scoala 

Potoce

ni 

 

 

 

 

 

Scoala 

Potoce

ni 

 

 

Scoala 

Potoce

ni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înv. Ion 

Mariana 
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SĂ 

CUNOAŞTEM 

MĂNĂSTIRILE 

JUDEŢULUI 

BUZĂU 

 

ÎN APROPIEREA 

SFINTELOR 

SĂRBĂTORI DE 

PAŞTI 

 

 

BISERICA NE INSPIRĂ  

- Elevii vor vizita Mănăstire 

Ciolanu şi Mănăstirea 

Răteşti 

 

 

 

 

- Program cultural-artistic 

- Expoziţie – concurs (icoane, ouă 
încondeiate, felicitări) 
- Cântece religioase dedicate 
Sărbătorii Sfintelor Paşti 
- Participăm la Denii 

  

 

- Expoziţie – concurs-pictura de 
icoane pe sticlă 
- Depunere de coroane la 
monumentul eroilor de la Biserica 
din Mărăcineni 
 

 

 

 

Martie 

2020 

 

 

 

 

 

Aprilie 

2020 

 

 

 

 

Mai 2020 

 

Iunie 2020 

 

Biserica 

din 

Potoce

ni 

 

 

 

Sala de 

clasă 

 

Biserica 

din 

Potoce

ni 

 

 Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului  
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PRODUS FINIT: 

-desfăşurarea unor concursuri pe teme religioase; 

-realizarea unor programe artistice, album foto, casetă video cu activităţi ale elevilor 

-realizarea unei expoziţii de desen cu teme religioase; 

-realizarea unei expoziţii de colaje realizate de Craciun sau Paște; 

-realizarea unor portofolii cu fişe de lectură şi curiozităţi despre biserica; 

 

Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 

 MONITORIZARE: 

        Completarea lunara a unor fise de monitorizare/evaluare in care se urmareste desfasurarea  activitatilor programate la biserică, 

participanti, produse ale activitatilor. 

- realizarea unei machete; 
- expoziţie cu lucrările copiilor realizate în activităţile din scoala pe tema parteneriatului;
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-  
- prezentarea unui moment artistic la care participă părinţi, reprezentanţi ai comunităţii 

locale. 
- portofoliul proiectului care cuprinde: documentaţia proiectului, materialele realizate( 

afişe, pliante, fluturaşi), însemnări din timpul derulării proiectului 
Monitorizarea se va face pe activitati urmarind modificarile in implementarea activitatilor 

sau daca planul de lucru trebuie modificat. 

       Evaluarea va stabili raportul intre ceea ce s-a propus si ce s-a realizat pentru constatarea 

„valorii adaugate”. 

 

Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului  

SUSTENABILITATE: 

 

           Proiectul va continua si anul urmator fiind popularizat la nivelul comunei. 

  Continuitatea va fi asigurata prin: 

• mentinerea si dezvoltarea parteneriatelor incheiate in cadrul proiectului; 

• includerea bunelor practici identificate in proiect in strategiile scolii. 

Posibilitatea continuarii actiunilor initiate si pe viitor 

 

Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în 

timpul  

implementării proiectului (max. 1500 caractere)  

MEDIATIZARE: 

 

 Prezentarea  proiectului  în comisiile  metodice ale  învăţătorilor si educatoarelor din 

cadrul şcolii.  

 Analize periodice ale etapelor proiectului; 

 Mediatizarea  pe site-ul școlii. 
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I. DEVIZ ESTIMATIV 
  

Nr. 

crt. 
Descrierea cheltuielilor* 

Fonduri 

proprii 

Finanţare 

solicitată 
Total 

sumă 

1 

Coli xerox,coli 

colorate,diplome,lipici,album foto 

100     

2 Cartus,imprimanta 100     

etc

. 

      

 TOTAL RON 200     

 

J. Bugetul ultimelor 2 ediții: 
 

Anul de 

desfășurare  

Ediția Buget total Buget primit 

de la 

Ministerul 

Educației 

Contribuţie 

proprie/alte 

surse 

2019 - 2020 I 200  200 

     

 

Coordonator: 

Prof.inv.primar Mocanu Nicoleta 

Participanti proiect: 

Stere Maria-clasa a IV-a Potoceni 

Ion Mariana- clasa I 

Director unitate (nume și semnătură).....prof. Tăbleț Simona................... (cu ștampila școlii) 

GRADINITA P.N. TARNOVA, JUDETUL ARAD 
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PROF.INV.PRESC: PALCU CRISTINA-TIMEEA 

                                                                             GRUPA :MARE 

                                                                   AN SCOLAR 2019-2020 

PROIECT DE ACTIVITATE 

INTEGRATA 

  

DATA: 11.12.2019 

EDUCATOARE: Palcu Cristina-Timeea 

NIVELUL DE VARSTA/GRUPA: 5-6 ani, nivelul II, grupa Mare 

UNITATEA DE INVATAMANT: GRADINITA P.N. TARNOVA 

TEMA ANUALA DE STUDIU:  „Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim?’’ 

TEMA SAPTAMANII: ,,In asteptarea lui Mos Craciun’’ 

DOMENIUL EXPERENTIAL: Domeniul stiinte si domeniul om si societate 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Matematica si activitate gospodareasca 

TEMA ACTIVITATII: ”Spiridusii lui Mos Craciun”  

MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrata- joc didactic  si ansamblare, ornare 

DURATA: O zi 

Activitate integrată: ALA1+ADE(DŞ+DOS)+ ALA2  

DŞ: Joc didactic: ,, Cine stie castiga!”  

DOS: Ansamblare, ornare- ,,Bradul lui Mos Craciun”  

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII:  

• Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului 

apropiat. 

• Activare și manifestare a potențialului creativ 
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COMPORTAMENTE VIZATE: 

• Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr,marime,forma si culoare. 

• Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor. 

• Manifestă creativitate în activități diverse. 

• Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice si gospodaresti. 

 

I. ACTIVITATI  DE  DEZVOLTARE  PERSONALA-ADP 

Rutine:primirea copiilor,masa 

Intalnirea de dimineata:salutul, prezenta, calendarul naturii, impartasirea cu ceilalti, noutatea zilei. 

Tranzitii 

II. ACTIVITATI   LIBER   ALESE-ALA 1 

Centre de interes: 

1. Centrul ARTA desen ,,Bradul de Craciun’’ 

      2. Centrul BIBLIOTECA grafisme„Clopotei” 

 

III. ACTIVITATI   LIBER   ALESE-ALA2 

       In incheierea zilei copiii vom recita poezii  şi vom canta colinde în jurul bradului impodobit. 

 

IV. ACTIVITATI  PE  DOMENII  EXPERIENTIALE-ADE 

ACTIVITATE INTEGRATA DS+DOS „SPIRIDUSII LUI MOŞ CRĂCIUN” 

• DS-Activitate matematica:- joc didactic ,,Cine stie castiga!” 

• DOS-Activitate gospodareasca:- asamblare, ornare Bradul lui Mos Craciun 

 

1.ACTIVITATI  DE  DEZVOLTARE  PERSONALA-ADP 

SALUTUL: ,,Dimineata a sosit/Toti copiii au venit/In cerc noi ne asezam/Si frumos ne salutam.Primul 

copil va da mana cu doamna educatoare si o va saluta iar apoi se saluta reciproc. Aceştia vor răspunde salutului 

adresat de educatoare  fiind încurajaţi mai apoi să salute musafirul:”Bună dimineaţa doamna....!” 
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PREZENTA:Un fetita va numi fetele absente, iar un baietel va numi baietii absenti.Vom numara 

impreuna copiii care lipsesc astazi de la gradinita si vom indica cifra corespunzatoare. 

CALENDARUL NATURII: se va completa la panou prin intrebari ajutatoare: 

Cum este vremea  afara? 

Ce zi a săptămânii este astăzi? 

 În ce anotimp suntem? 

IMPARTASIREA CU CEILALTI: Ne vom juca jocul emotional,,Ce vrei sa-ti aduca Mos Craciun ? 

scriem o scrisoare lui Mos Craciun. 

NOUTATEA ZILEI:  Se realizează prin prezentarea cutiei trimise de Mos Craciun si citirea scrisorii. 

Tranzitii:,,Jocul fulgilor de nea,,-joc de miscare 

,,Suntem fulgusori de nea/Si plutim prin aer asa: 

Ne invartim, ne rasucim/  La centre noi pornim/ Si pe scaunele poposim. 

V. ACTIVITATI   LIBER   ALESE-ALA1 

1. CENTRUL DE INTERES  ARTĂ 

Subiectul: „Bradul de Craciun” 

Mijloc de realizare: desen 

 

Obiective operaţionale: 

– sa tina corect creionul în mana; 

– sa deseneze bradul de Craciun ornat folosindu-si imaginatia proprie; 

Material didactic: coli A4, creioane colorate 

Metode si procedee:conversatia , explicatia, munca individuala 

Desfăşurarea activităţii: – cu ajutorul creioanelor colorate copii vor desena bradul de Craciun ornat. 

2. CENTRUL DE INTERES  BIBLIOTECA 

Subiectul: „Clopotei ” 
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Mijloc de realizare: grafisme 

Obiective operaţionale: 

– sa tina corect creionul în mana; 

– sa rezolve sarcina de pe fisa individuala 

Material didactic: fise individuale, creioane; 

Metode si procedee:conversatia , explicatia, demonstratia, munca individuala 

Desfăşurarea activităţii: – cu ajutorul creioanelor copiii vor trasa grafisme conform modelului dat. 

Tranzitie: 

Ora zece a sosit/ În burtică am simţit./ Pe mâini bine ne spălăm/ Şi la masă ne-aşezăm 

 

 

VI. ACTIVITATI  PE  DOMENII  EXPERIENTIALE-ADE 

ACTIVITATE INTEGRATA DS+DOS„SPIRIDUSII LUI MOŞ CRĂCIUN” 

 

• DS- Joc didactic: ,,Cine stie castiga!”-activitate matematica 

• DOS-Ansamblare, ornare: ,,Bradul lui Mos Craciun”- activitate gospodareasca 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE:Domeniul stiinte 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate matematica 

SUBIECTUL ACTIVITATII : ,,Cine stie castiga” 

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic 

OBIECTIVE  OPERATIONALE: 

O1  sa identifice toate formele geometrice invatate (patrat, triunghi, dreptunghi, cerc): 

O2  sa compare figurile geometrice formand multimi cu acestea; 

O3  sa descrie formele geometrice dupa forma, marime, culoare; 

 O4  să descopere prin pipăire forma, mărimea, grosimea pieselor geometrice  
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O5   sa raporteze corect cifra la cantitate si invers; 

           SARCINA DIDACTICA: sa identifice, sa compare, sa descrie formele geometrice invatate,sa 

descopere si sa recunoasca numai cu ajutorul simţului tactil  forma, mărimea şi grosimea figurilor geometrice; 

deducerea culorii. 

 REGULA DIDACTICA: 1 .Copiii sunt  ȋmpărţiţi ȋn doua grupe . Grupele vor trimite pe rȃnd un 

reprezentat care va extrage din coşuleţ o ȋntrebare. Vor răspunde cerinţei şi vor alege figura geometrică 

corespunzătoare răspunsului dat.  

COMPLICAREA JOCULUI: 

2.Grupele vor trimite  pe rȃnd cȃte un reprezentant care va utiliza “Săculeţul fermecat” (va prinde ȋn 

mȃnă o piesă  fără să o scoată, şi va spune care este forma, mărimea şi grosime acesteia). Apoi piesa va fi scoasă 

din săculeţ, descrisă din nou şi aşezată la vederea tuturor copiilor. Un  reprezentant al echipei adverse va veni 

şi va forma multimea corespunzatoare figurii extrase şi va numara formele cautand cifra corespunzatoare 

multimii figurilor geometrice, sau aratand cifra sa formeze multimea corespunzatoare argumentand răspunsul. 

         ELEMENTE DE JOC aplauze, mişcare, surpriza, ghicirea,; ȋnchiderea şi deschiderea ochilor.                                                                        

          STRATEGII DIDACTICE: 

METODE SI PROCEDEE:conversatia,explicatia,observatia,demonstratia,problematizarea, mana oarba. 

   MIJLOACE DE INVATAMANT: -cutie, scrisoare cu mesaj de la Mos Craciun, plicuri  pentru fiecare grupa in care 

gasesc intrebari, ladite, globuri, cifre pentru cele doua grupe.  

         FORME DE ORGANIZARE: frontal,individual, pe grupe 

DOMENIUL DE ACTIVITATE: Om si societate 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate gospodareasca 

SUBIECTUL ACTIVITATII:,, Bradul lui Mos Craciun” 

MIJLOC DE REALIZARE: asamblare, ornare 

OBIECTIVE OPERATIONALE:  

     O1.   sa asambleze bradul; 

O2.   sa aseze globurile in brad ; 

O3.   sa respecte regulile date; 

O4. sa manifeste interes si placere pentru ajutorul acordat lui Mos Craciun. 

MIJLOC DE REALIZARE:  asamblare, ornare; 
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STRATEGII DIDACTICE  

METODE ŞI PROCEDEE: Conversaţia;explicaţia;demonstraţia;exerciţiul.  

MATERIAL DIDACTIC:  brad, globuri, betea, beculete; 

BIBLIOGRAFIE: 

-    Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Metode interactive de grup,  

Editura Arves, 2010 

- Curriculum pentru educatie timpurie, 2019 MEN,Anexa la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 

4.694/2.08.2019 .                              
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DESFASURAREA  ACTIVITATII 

Etapele 

activitatii 

Continut didactic Metode si 

procedee 

Mijloace 

de 

invatamant 

Evaluare 

1.Momentul 

organizatoric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

• Sala de grupă va fi aerisită şi 

mobilierul aranjat  adecvat modului de 

desfăşurare a activităţii. 

• Materialele didactice vor fi 

pregătite, unele la vedere altele sub 

formă de surpriză. 

• Copiii vor intra organizat în 

sala de grupă şi vor ocupa locurile. 

 

 

Se realizează prin prezentarea surpriza a 

scrisorii trimise de Mos Craciun. 

Dragi copii din gradinita, 

Imi exprim azi o dorinta: 

Spiridusii s-au incurcat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-observarea 

comportamentu-

lui copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasp corecte 
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Cand mai aveau de numarat 

Patrate, triunghiuri, cercuri si 

dreptunghiuri. 

Voi, daca vreti sa m-ajutati, 

Figuri geometrice sa denumiti, grupati si 

numarati. 

Cine stie foarte bine 

Va primi drept multumire 

Pomul de Craciun sa-l asamblam cu: 

Beculete,globulete si beteala 

Noi sa-l ornam, 

Iar in seara de Mos Ajun 

Multe daruri eu o sa va pun! 

Tema de astazi se numeşte ”Spiridusii 

lui Moş Crăciun ” . 

O să lucrăm la centrele de interes unde: 

vom desena bradul de Craciun şi vom 

 

-surpriza 

-conversaţia 

 

observatia 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

Povestirea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

copiilor 
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3.Anunţarea 

temei si a 

obiectivelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Reactualizarea 

cunostintelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rezolva o fişă. Dupa ce terminam la 

centrele de interes, o sa ne jucăm un joc 

didactic „Cine ştie câstigă!” şi vom 

impodobi bradul de Craciun. Le voi 

expune pe rând obiectivele operaţionale 

pe înţelesul lor. 

 

 

Tranzitie1 

Impreuna cu copii, educatoarea trece pe 

la fiecare centru de interes, 

prezentandu-le copiilor sarcinile. 

Artă: va trebui desenati folosind 

imaginatia proprie bradul de Craciun 

ornat. 

Biblioteca: cu ajutorul creioanelor 

copiii vor trasa grafisme pe clopotei 

conform modelului dat. 

Copiii isi vor alege centrul unde 

lucreaza dupa preferinte.Vor 

fi solicitati sa –si spuna parerea despre 

felul in care au lucrat. 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Turul galeriei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cutie, 

scrisoare cu 

mesaj de la 

Mos Craciun, 

 

Observarea 

copiilor 
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5.Prezentarea 

conţinutului şi 

dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astăzi ii vom ajuta pe spiridusii lui  Mos 

Craciun sa numere,sa denumeasca,sa 

grupeze si sa clasifice  figurile 

geometrice. Ne vom juca cu figurile 

geometrice ,iar ca recompensa pentru 

fiecare raspuns corect veti primi cate un 

globulet trimis de Moş Crăciun pe care il 

veti folosi la sfarsitul activitatii pentru 

ornarea bradului.  

-Impartirea copiilor in doua 

grupe(Spiridusii curiosi si Spiridusii 

isteti).  

-Voi aveti pe masute trusa ,,Logi”. In 

trusa sunt figurile geometrice de care 

aveti nevoie.Pe masute mai sunt si 

2plicuri cu intrebari pentru fiecare 

grupa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicatia 

 

 

 

Demonstratia 

 

plicuri  pentru 

fiecare grupa 

in care gasesc 

intrebari, 

cosuri, 

globuri, cifre 

pentru cele 

doua grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cutie, trusa 

Logi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificarea 

formelor 

geometrice 

 

descrierea 

formelor 

geometrice 

 

 

 comparerea 

formele 

geometrice 
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6.Desfasurarea 

jocului de proba 

 

 

 

 

 

7.Desfasurarea 

jocului propriu-

zis 

 

 

 

 

 

 

Voi incepe jocul printr-o demonstratie 

pentru a intelege copiii exact regulile 

jocului. 

Iau din plic un biletel pe care este scrisa  

o intrebare.Le citesc intrebarea 

-Ce figura geometrica geometrica 

vedeti pe biletel? 

-Luati din trusa  voastra aceeasi figura 

geometrica denumind-o. 

Doamna educatoare va extrage o forma 

geometrica din cutie ,iar voi trebuie sa 

luati de pe masuta o forma mai mica 

sau mai mare ca ceea luata de doamna. 

- Alegeti din trusa o figura geometrica 

mai mica decat figura extrasa de mine. 

Doamna educatoare va extrage o forma 

geometrica din cutie ,iar voi trebuie sa 

luati de pe masuta o piesa de aceeasi 

culoare , dar forma diferita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercitiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scrisoare 

cu mesaj 

de la Mos 

Craciun, 

plicuri  

pentru 

fiecare 

grupa in 

care gasesc 

intrebari, 

cosulete, 

globuri, 

cifre 

pentru cele 

doua 

grupe.  
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- Alegeti din trusa o figura de aceeasi 

culoare, dar forma diferita. 

- Acum alcatuiti multimea patratelor 

rosii.  

Doamna educatoare va extrage o forma 

geometrica din cutie ,iar voi trebuie sa o 

descrieti: forma , culoare, marime si 

grosime. 

Solicit un copil sa aleaga din plic o alta 

intrebare. 

Jocul continua cu intrebarile extrase din 

plic de catre copii, iar fiecare raspuns 

corect va fi rasplatit cu aplauze si 

globulete. 

Voi urmari activitatea copiilor citindu-

le intrebarile si voi interveni cu 

intrebari ajutatoare daca este nevoie Voi 

insista asupra ritmului de lucru, jocul se 

va repeta de patru- cinci ori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 

tizarea 

 

 

 

 

conversatia 
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8.Complicarea 

jocului 

 

 

 

 

9.Obtinerea 

performantei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul se va complica. 

- Copiii, Mos Craciun a ramas uimit cat 

de bine ati raspuns, dar nu se poate 

decide cine este castigatorul. Pentru a se 

putea hotara vrea sa complice jocul. 

  

Grupele vor trimite  pe rand cate un 

reprezentant care va utiliza “Săculeţul 

fermecat” (va prinde ȋn mȃnă o piesă  

fără să o scoată, şi va spune care este 

forma, mărimea şi grosime acesteia). 

Apoi piesa va fi scoasă din săculeţ, 

descrisă din nou şi aşezată la vederea 

tuturor copiilor. Un  reprezentant al 

echipei adverse va veni şi va forma 

multimea corespunzatoare figurii 

extrase şi va numara formele cautand 

cifra corespunzatoare multimii figurilor 

geometrice, sau aratand cifra sa formeze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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multimea corespunzatoare argumentȃnd 

răspunsul. 

Va fi declarata castigatoare grupa care a 

obtinut cele mai multe globulete. 

-Ati dovedit ca stiti sa numarati. Acum 

vom numara  globuletele de la fiecare 

echipa si vom trece la ornarea bradul de 

Craciun 

Tranzitii:,, Iarna a sosit in zori” 

-Pentru că i-ati ajutat pe spiridusi si l-ati 

salvat pe Moş Crăciun el  v-a trimis un  

bradut ca să îi puteţi orna. Stiti un colind 

despre  Mos Craciun?( Mos Craciun cu 

plete dalbe) Haideti sa-l cantam.Sunteţi 

de acord? 

Le voi explica copiilor că  trebuie să 

asambleze si sa decoreze  bradul 

primit;demonstrandu –le tehnica ornarii 

bradului, dar vor tine cont de regulile 

impuse de educatoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

 

 

 

 

Copiii 

Asambleaza si 

orneaza bradul 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbala 
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2. ,,Ştafeta decoratorilor’ 

Copiii vor fi împărţiţi în doua echipe şi 

aşezaţi în şir indian. În faţa echipelor, la 

o distanţă de 2m va fi aşezat un brad de 

Crăciun şi un coş cu ornamente în 

număr egal cu numărul membrilor 

echipei. Fiecare copil de la fiecare 

echipă se va deplasa şi va lua câte un 

ornament pe care îl va agăţa în brad 

.Câstigă echipa care va termina cel mai 

repede globulete, iar pentru finalizarea 

ornarii copii vor primi beteala si 

beculete. 

Pe parcursul ornarii bradului copiii vor 

audia si vor canta colinde. 

Se fixează tema şi retrospectiva întregii 

activităţii pe domenii experenţiale cu 

ajutorul intrebarilor referitoare la 

activitatea integrata desfasurata. 

Se fac aprecieri asupra celor doua 

activitati si a modului de lucru. 
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10.Evaluarea 

performanţei 

 

 

11.Încheierea 

activităţii 

Spiridusii mosului au invatat figurile 

geometrice, si sa numere mai bine cu 

ajutorul copiilor. 

Pentru că toţi copiii au fost cuminţi şi 

harnici,vor primi drept recompensă câte 

o ciocolata  din cutia lui Moş Crăciun. 
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PROIECT DIDACTIC 
 

Clasa: a III-a  

Învățătoarea: Pál Tünde-Julia  

Școala: Liceul Tehnologic „Petőfi Sándor”, Dănești, Jud. Harghita  

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii  
Disciplina: Științe ale naturii  
Unitatea de învățare: Pământul – mediu de viață  
Subiectul: Schimbări ale stării de agregare a apei. Circuitul apei  

Tipul lecției: predare-învățare-evaluare  
Competențe generale:  

1. Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene și procese  

2. Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente și procedee specifice 1.1 identificarea unor 

caracteristici ale corpurilor vii și nevii  

2.5 Prezentarea concluziilor demersului investigativ realizat pe baza unui plan dat  

 

 

Competențe specifice:  

2.4 Formularea de concluzii pe baza rezultatelor demersului investigativ  

Obiective operaționale:  

O1: să recunoască fenomenele naturii  

O2: să cunoască stările de agregare ale apei  

O3: să înțeleagă circuitul apei și importanța acestuia  

O4: să îndeplinească sarcinile propus 

Strategie didactică: 

a) metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, asocierea, observaţia, joc de rol, ascultarea, 

Explozia stelară, Ciorchinele 

 
b) mijloace didactice: sursă online https://www.youtube.com/watch?v=mylCQjryPiU , 

https://www.youtube.com/watch?v=GDo6OZ4Q9Gw , videoproiector, laptop, coli albe, markere, cartonașe 

c) forme de organizare: frontală, individuală, în pereche, pe grupe 

 
Durata: 45 de minute 

Bibliografie: 

• Programa școlară pentru disciplina Științe ale naturii clasele a III-a – a IV-a, aprobată prin 

ordinul ministrului educației naționale nr. 5003/02.12.2014 

• Științe ale naturii, manual pentru clasa a III-a (Mihaela-Ada Radu, Dumitra Radu) București, Editura 

Aramis, 2016 

• https://www.imageneseducativas.com/ciclo-del-agua-colorear/ 

• https://www.imageneseducativas.com/ciclo-del-agua-colorear/ 

https://www.youtube.com/watch?v=mylCQjryPiU
https://www.youtube.com/watch?v=GDo6OZ4Q9Gw
https://www.youtube.com/watch?v=GDo6OZ4Q9Gw
https://www.imageneseducativas.com/ciclo-del-agua-colorear/
https://www.imageneseducativas.com/ciclo-del-agua-colorear/
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Etapele 

lecției/Timp alocat 

 
Ob. 

 
Conținut esențial 

Strategii didactice  
Evaluare Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 
(3 min.) 

  

-Se asigură materialele necesare pentru 

desfășurarea lecției în condiții optime. 

 
conversația 

coli albe 

markere 

videoproiector 

cartonașe 

 
frontală 

 

 
2. Captarea atenției 

(5 min.) 

  

-Pe o hârtie flipchart este scris cuvântul APĂ. 

-Elevii trebuie să scrie tot ce le vine în minte în 

legătură cu apa 

 
problematizarea 

Ciorchinele 

 
coli albe 

markere 

 
 

frontală 

 
 

orală 

3. Anunțarea temei 
(2 min.) 

 
-Informarea elevilor asupra conţinutului activităţii 

şi asupra obiectivelor propuse. 

 
conversația 

  
frontală 

 

 O1 -Fiecare elev primește un cartonaș care conține problematizarea cartonașe   

  diferite fenomene în legătură cu apa. (Anexa 1)     

  -Elevii trebuie să găsească perechi prin asocierea 

cuvintelor cu imaginile potrivite. 
conversația 

asocierea 

  
în perechi 

 

 O2 -După   aceea   perechile   formate   trebuie să-și 

găsească  locul  potrivit  ținând  cont  de  stările  de 

 

explicația 
   

 

4. Dirijarea 

activității 
(25 min.) 

 agregare ale apei: solid, lichid, gazos 

-Prin această sarcină clasa este împărțită pe trei 

grupe 

    
 

orală 

 
O3 -După vizionarea filmului Pixi-Circuitul apei în 

natură, fiecare grupă își primește sarcina 

 

observarea 

 

videoproiector 
  

  

O4 Grupa 1: 

-Realizarea unui proiect despre circuitul apei în 

natură 

 
exercițiul 

 
coli albe 

markere 

 
pe grup 
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  Grupa 2: 

-Descrierea celor văzute prin înterbări și 

 

Explozia stelară 

coli albe 

markere 

  

răspunsuri, întrebările fiind: Cine...? Ce...?   

Cum...? Când...? Unde...? (Anexa 2)   

Grupa 3: 

-Prezentarea celor vizionate printr-un joc de rol 

 
joc de rol 

 

-După realizarea sarcinilor urmează prezentarea prezentarea 
 

acestora   

5. Obținerea 

performanței 
(5 min.) 

 
O4 

 
-Elevii vor primi o fișă pe care o rezolvă (Anexa 3) 

 
exercițiul 

 
fișă de lucru 

 
individuală 

 
scrisă 

6. Încheierea 

activității 
(5 min.) 

 
-Ascultarea cântecului: Plouă 

-Ascultarea aprecierilor 

 

ascultarea 

conversația 

 
laptop 

 
frontală 

 
orală 
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Anexa 1 
 

 

 
 

brumă 

 

 

 
 

grindină 

 

 

 
 

fulg de nea 

 

 

 
 

ploaie 

 

 

 
 

râu 

 

 

 
 

rouă 
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abur 

 

 

 
 

evaporare 
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Anexa 2 
 

 

 

Cine? Ce? Cum? 

Când? 
Unde? 
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Anexa 3 
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Studiu privind învățarea experențială a noțiunilor 

geometrice la clasa a II-a, și a fracțiilor la clasa a IV-a. 

microcercetare 

                                                                  

                                                                                   prof.înv. primar, Ilișanu Maria 

                                                Școala Gimnazială „Nicolae Ciubotaru” Vulturești, jud. Vaslui 
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Argument 

"Spune-mi şi voi uita, predă-mi şi îmi voi aminti, implică-mă şi voi învăţa." - proverb 

chinezesc 

 

Învăţarea experienţială furnizează mediul şi instrumentele care îi pot ajuta pe copii în înţelegerea 

informaţiilor şi a proceselor cognitive, prin crearea interacţiunii dintre participant, profesor şi grup. Învăţarea 

se bazează pe experienţele lor, asigură un dialog între profesor şi elev, implică reflecţia activă(învăţarea este 

eficientă după ce reflectăm asupra situaţiei la care am participat).  Învăţarea experenţială oferă o viziune 

fundamental diferită asupra procesului de învăţare faţă de teoriile clasice, în sensul că procesul către 

cunoaştere plasează elevul într-o ipostază  de co-participant la propria înţelegere deoarece experienţa face 

parte din procesul de învăţare 

Dezvoltând acest tip de învăţare experenţială, elevii îşi valorifică experienţele, abilitățile, iar 

cunoaşterea este creată prin transformarea experienţei proprii şi a altora, ceea ce intră în contradicție cu 

învățatul ,,pe de rost”sau învățarea didactică, deoarece  se face apel la acțiune, liberul arbitru, cooperare, 

reflecție, astfel cunoștințele pot fi mai bine înțelese, pe o durată mai lungă de timp.Dacă învățarea 

experențială valorifică implicarea directă în rezolvarea sarcinilor, atunci putem spune că este o cale propice 

în a experimenta noi modalități de învățare, cum ar fi  învățarea noțiunilor de geometrie și a fracțiilor pentru 

că aceste noțiuni au la bază cunoașterea senzorială, care reprezintă  reflectarea obiectelor și fenomenelor care 

acționează asupra analizatorilor, ceea ce constituie izvorul cunoștințelor noastre. 

Multe studii demonstrează faptul că învăţarea este mai eficientă atunci când elevii/studenţii sunt 

implicaţi  prin acţiune practică în acest proces pentru că învăţarea este centrată pe fiecare persoană în parte. 

Învăţarea experenţială este bazată pe percepţie, nu pe teorie motivând şi valorificând abilităţile elevilor. 

Strategiile de instruire care angajează elevii în procesul de învăţare experenţială  stimulează gândirea critică, 

sporesc gradul de conştientizare şi de responsabilitate faţă de propria învăţare, aplicând, gestionând şi 

dobândind progresiv autonomie în propria formare. 
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Introducere 

            Aristotel a spus odată: " Lucrurile pe care trebuie să le învățăm înainte să le facem, le învățăm 

făcându-le”(după Magdaș, 2010). 

 Învăţarea experenţială a fost consacrată conceptual de David A. Kolb în 1984, ca fiind un proces prin 

care cunoaşterea este creată prin transformarea experienţei, însă lucrările sale evidențiază  contribuțiile aduse 

de către John Dewey, Kurt Lewin și Jean Piaget la extinderea filosofiei educației experențiale( după 

Hutton,1980, p. 51). 

             Conform lui David A. Kolb, un teoretician în domeniul educației de origine americană, cunoștințele 

se acumulează în mod constant atât din experiența personală, cât și din mediul înconjurător.  El afirmă că este 

necesar să se întrunească anumite abilități astfel încât învățarea să aibă loc, anume: 

▪ Elevul trebuie să-și dorească să joace un rol activ în experiență; 

▪ Elevul trebuie să fie capabil să refleteze asupra experienței; 

▪ Elevul trebuie să aibă și să folosească abilități analitice pentru conceptualizarea experienței; și 

▪ Elevul trebuie să aibă abilități decizionale și de rezolvare a problemelor, astfel încât să poată folosi 

ideile noi obținute din experiență(Kolb, 1984, p.21). 

 Dewey a scris că "secvențe succesive de gândire reflectivă se dezvoltă una din cealaltă și se susțin 

reciproc, creând o schelă pentru învățare în continuare și permițând continuitatea experiențelor și a 

reflcției,,().Aceasta întărește faptul că învățarea experiențială și învățarea reflectivă sunt procese iteractive, 

iar învățarea se dezvoltă în continuare prin reflecție și experiență.     Facilitarea învățării experiențiale și a 

reflecției prezintă provocări, dar "un dascăl abil, cu ajutorul unor întrebări corecte și ghidând conversația 

reflectivă înainte, în timpul și după experiență, poate ajuta la deschiderea unor căi semnificative de gândire 

și învățare Kolb exemplifică concret  ca model al învățării experențiale mersul pe bicicletă astfel : contactul 

fizic cu obiectul constituie experiențe concretă, observația și reflecția, conceptualizarea abstractă( noi căi de 

aplicație) și experimentarea activă care rezultă din experiența anterioară, gândire și reflecția. 

  Prin acest studiu dorim să evidențiem că învățarea experențială permite dobândirea de cunoștințe 

noi prin valorificarea deprinderilor proprii în corelație cu experiența concretă,  cu atât mai mult, noțiunile de 

geometrie și fracțiile se învață permanent cu ajutorul materialului intuitiv, acțiunea practică  va urmări ”să 

fie expresia fidelă a ceea ce vrea să reprezinte; - să contribuie la uşurarea transpunerii în desen a figurii 

geometrice studiate, a elementelor sale şi a relaţiilor ce există între ele; - să se adreseze elevilor respectând 

particularităţile lor de vârstă .(Petrovici, 2014,  pp.226). 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Aristotel
https://ro.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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   Învățarea experențială nu este altceva decât o manieră prin care se pot dobândi cunoștințe noi 

valorificând deprinderile proprii în corelație cu experiența personală fiecărui elev, rezultând reflecție asupra 

produselor, experiență inovatoare, deschidere către învățare și gândire critică. 

 Prin această lucrare, dorim să prezentăm, maniera în care elevii pot învăța să reprezinte grafic noțiunile 

de geometrie și fracțiile, valorificând învățarea experențială. Lecţia consolidare devine astfel “o aventură a 

cunoaşterii” în care copilul participă activ, după puterile proprii, întâlnind probleme şi situaţii dificile, 

examinându-le şi descoperind soluţii plauzibile. Rolul profesorului constă mai mult în cel de stimulare şi 

dirijare, iar motivaţia activităţii reiese din paticiparea entuziastă a cadrului didactic. Elevul e implicat atât 

în procesul de predare, de învăţare şi de evaluare, iar disciplina devine autodisciplină a muncii şi interesului, 

asigurată de satisfacţia cooperării. 

    Activizarea învăţării nu este sinonimă cu supraaglomerarea elevului cu activităţi; ea trebuie înțeleasă 

mai mult ca o intensificare a muncii profesorului de a oferi elevilor oportunităti de învăţare, predarea fiind 

activitatea prin care cadrul didactic creează condiţii favorabile apariţiei învăţării la elevi. 

 

 

III. Prezentarea cercetării 

III.1     Scopul    cercetării 

Acest studiu vizează analiza relației dintre metodele clasice/alternative și învățarea experențială  

Altfel spus, influența pe care o poate   avea  utilizarea învățării experențiale asupra înțelegerii noțiunilor de 

geometrie și a fracțiilor. 

     

III.2.Obiective: 

1. Exersarea metodelor modelării, schimbă perechea, jocul de rol, problematizarea în vederea 

stimulării cooperării, reflecției și învățării temeinice. 

 

2. Derularea cu eficienţă a raporturilor interumane necesare cooperării şi colaborării elevi –profesor, 

pe de o parte, pe de altă parte, inventarierea ipostazelor active și creative, de reflecție didactică 

suplimentară, din perspectiva eficienței și eficacității demersului didactic. 
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III.3. Ipotezele cercetării 

    Dacă utilizăm  metodele: modelarea, jocul de rol ,problematizarea,  tehnica ,,schimbă perechea” dorim să 

arătăm că activitatea practică contribuie semnificativ la înțelegerea noțiunilor de geometrie  cât și a fracțiilor, 

deoarece elevii își valorifică experiența personală, reflecția asupra propriilor acțiuni pentru ca învățarea să 

fie temeinică. 

                           

IV. Metodologia cercetării 

 

IV.1..Variabile 

Variabila dependentă – Învățarea experențială, rezultate obținute în urma observării pe parcursul utilizării 

metodelor modelării, jocului de rol, problematizării și schimbă perechea. 

Variabila independentă- Nivelul de învățământ (primar), vârsta, metodele folosite 

IV.2  Descrierea eșantionului 

Lotul de participanți a fost construit prin eșantionarea stratificată și cuprinde un număr de 12 elevi 

de clasa a IV-a care diferă în funcție de sex (6) feminin și (6) masculin) și 19 elevi de clasa a II-a din cadrul 

Școlii Gimnaziale,, N. Ciubotaru”Vulturești, Vaslui, care diferă în funcție de sex( 10) feminin și (9) masculin. 

Copiii frecventează zilnic școala fiind familiarizaţi până în prezent cu metodele şi procedeele 

tradiționale implicate în buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ. 

 

    IV.3. Instrumente de lucru și etape de cercetare 

      Observația propusă s-a realizat prin desfășurarea a unor lecții bazate pe metode/tehnici clasice și 

alternative care să evidențieze învățarea experențială a celor mici. 

    Pentru a demonstra influența învățării experiențiele asupra învățării temeinice a elevilor am utilizat 

modelarea, având suport un aluat făcut din ingrediente naturale, tehnica ,,schimbă perechea”, jocul didactic 

şi problematizarea. Astfel elevii  au învățat cunoștințe noi, lucrând după indicațiile primite dar folosind și 

experiența personală. 

 Rețeta  modelajului :  

✓ 3 părți făină(3  căni); 1 parte sare(1 cană); 1/2 ulei vegetal (1/2 cană) ;1 parte apă(1 cană). 
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✓ Se amestecă foarte bine făina cu sarea, treptat se adaugă apa(cu colorant după necesitate) și uleiul, se 

frământă foarte bine pentru a se obține un aluat de consistența plastilinei, care se poate ține într-o 

pungă la frigider până se lucrează. 

     Pentru început elevii clasei a II-a de la Şcoala Gimnazială,, Nicolae Ciubotaru” Vultureşti,  și-au 

reactualizat noțiunile de geometrie având suport obiecte din mediul lor apropiat cât și corpuri geometrice, 

apoi au lucrat  pe echipe prin intermediul tehnicii ,,schimbă perechea” prin care, elevii au posibilitatea de a 

lucra cu fiecare membru al clasei. Fiecare se implică în activitate şi îşi aduce contribuţia la rezolvarea sarcinii. 

Fiecare echipă și-a realizat  ,,bucata” de aluat urmând  indicațiile după rețetă. 

Clasa se împarte în 4 echipe. Fiecare echipă are o bucată de aluat colorat diferit( roșu-pătrat, albastru- 

dreptunghi, galben- disc, verde-triunghi). Fiecare elev va trece pe la fiecare grupă și va modela propria figură 

geometrică după mărimi stabilite. Astfel timp de o oră toți elevii vor fi modelat toate figurile geometrice 

cunoscute. 

În urma modelării elevii vor reda pe liniatura matematică cu ajutorul riglei și culorilor, figurile 

geometrice  modelate după aceleași mărimi.  

În a doua oră, elevii vor urma același traseu. După intuirea corpurilor geometrice, vor modela prin 

utilizarea figurilor geometrice, corpuri geometrice studiate astfel: din pătrate-cuburi, din dreptunghiuri+ 

pătrate-cuboide, din triunghiuri- piramide, din discuri+dreptunghiuri cilindre, din discuri-sfere..Astfel elevii 

au posibilitatea să  observe figurile geometrice care intră în componența fiecărui corp geometric, pentru ca 

apoi să le reprezinte grafic pe liniatura matematică. 

În ultima etapă elevii vor forma pe echipe diverse construcții cu obiectele obținute, valorificându-ți 

creativitatea și experiența personală. 

Elevii clasei a IV-a și-au reactualizat  pentru început noțiunile despre fracții prin intermediul unor 

exerciții având suport obiecte din mediul lor apropiat. apoi au lucrat  pe echipe prin intermediul unui joc 

intitulat ,,Micii cofetari”. Fiecare se implică în activitate şi îşi aduce contribuţia la rezolvarea sarcinii. Aceștia 

au de rezolvat următoarea problemă: La o cofetărie două echipe de muncitori a câte 6 muncitori, schimbul 1 

și schimbul 2 au de facut diverse prăjituri. Prima echipă trebuie sa realizeze 5 minitarte, 14 biluțe, 5 

cornulețe. A doua echipă are de realizat o tartă cu vișine si 20 de cornulețe. În prima zi prima echipă a 

vândut o pătrime din cornulețe, a doua zi au vândut o cincime din minitarte și o șeptime din biluțe, iar în a 

treia zi restul de prăjituri. A doua echipă a vândut în prima zi o cincime din tartă, în a doua zi au vândut o 

zecime din  cornulețe, iar în a treia zi restul. Clasa se împarte în 2 echipe, fete și băieți Fiecare echipă trebuie 

să își realizeze coca după rețeta scrisă pe tablă având grijă la cantități și să o împartă în mod egal membrilor 

echipei Prima oră elevii vor realiza prăjiturile pentru cofetărie. 
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În a doua oră, se oferă elevilor o nouă provocare. După terminarea prăjiturilor, pe mese sunt aranjate 

platourile cu prăjiturile preparate de cofetari. Un copil este vânzătorul, alţii sunt cumpăratorii. Exemplu : Aş 

dori o jumătate din tartă şi un sfert din cornulețe cu caramel. Vănzătorul secţionează prăjiturile modelate cu 

ajutorul unui cuţit din plastic .Se calculează preţul şi se achită. Fiecare echipă va trebui să își vândă prăjiturile 

și să își noteze câte prăjituri a vândut în prima zi, a doua zi, a treia zi. 

În ulima etapă, elevii au avut de comparat rezultatele pentru a vedea în care zi au vândut mai multe 

prăjituri. 

 

Prezentarea și analiza rezultatelor 

 

Având în vedere că până la acum la clasă nu am utilizat acest aluat pentru modelare cât și abordarea 

tehnicii ” schimbă perechea” dar şi utilizarea jocului didactic şi a problematizării, în acestă manieră, 

considerăm că aceste metode pe care le-am utilizat au avut rezultate semnificative în activitătea de 

matematică. 

Prin intermediul tehnicii SCHIMBĂ PERECHEA, care este o metodă interactivă(Magdaş; 2010, p. 

87), s-a stimulat participarea tuturor elevilor la lecție, elevii au avut posibilitatea de a lucra cu fiecare dintre 

membrii clasei, lucru pe care nu l-au mai facut până acum și au fost foarte încântați. De asemenea  s-a 

încurajat cooperarea, ajutorul reciproc, înțelegerea și toleranța față de opinia celuilalt, implicit creativitatea 

prin realizarea construcției pe echipe. 

În ceea ce privește MODELAJUL aceasta este o strategie de învăţare individuală, care stimulează şi 

îi motivează pe cei mici(după Şova, 2000, p.46). Datorită lecției în care au fost antrenați, această tehnică i-a 

ajutat pe elevii  să își valorifice cunoștințele matematice punând în practică experiența proprie. Se dezvoltă 

capacitatea de exprimare, atenţia, gândirea cu operaţiile ei (analiza, sinteza, concretizarea, generalizarea, 

abstractizarea) şi capacitatea de ascultare activă se stimulează capacitatea de concentrare asupra  lucrului 

practic ce trebuie realizat în anumiți parametri. 

„Jocul de rol ca metodă se bazează pe ideea că se poate învăţa nu numai din experienţa directă, ci şi 

din cea simulată. A simula este similar cu a mima, a te preface, a imita, a reproduce în mod fictiv situaţii, 

acţiuni, fapte”.(Petrovici,2015,pp.59) Prin intermediul acestei metode copiii au imitat rolul de cofetar dar si 

rolul de vânzător la cofetarie. Prin intermediul jocului „Micii cofetari”, s-a stimulat participarea tuturor 

elevilor la lecție, elevii au avut posibilitatea de a lucra în echipe  de a experimenta rolul de a fi „cofetar” și 

de a realiza „prăjituri” respectând cantitățile rețetei, lucru pe care nu l-au mai facut până acum și au fost 
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foarte încântați. De asemenea  s-a încurajat cooperarea, ajutorul reciproc, înțelegerea și toleranța față de 

opinia celuilalt, implicit creativitatea prin realizarea sarcinii pe echipe. 

Problematizarea reprezintă una dintre cele mai utile metode, prin potenţialul ei euristic şi activizator. 

Se face o distincţie foarte clară între conceptul de „problemă” şi de conceptul de „situaţie –problemă” 

implicat în metoda problematizării. Primul vizează problema şi rezolvarea acesteia din punctul de vedere al 

aplicării, verificării unor reguli învăţate, al unor algoritmi ce pot fi utilizaţi în rezolvare. ( Petrovici, 2015, 

pp.55  ). Prin punerea în situația de a rezolva problema  se formează la elevi priceperi și deprinderi de a 

analiza situația dată de problemă, de a intui și descoperi calea prin care se obține ceea ce se cere în problemă. 

Astfel, prin rezolvarea problemei s-a contribuit la cultivarea și dezvoltarea capacităților anticipativ – 

imaginative, la educarea perspicacității și spiritului de inițiativă, la dezvoltarea încrederii în forțele proprii. 

În urma aplicării metodelor de ȋnvăṭare: modelajul, jocul de rol, problematizarea, elevii  au cooperat 

ṣi colaborat, am observat că lucrând în grupuri mici, fiecare elev a avut ocazia să-şi exprime părerea asupra 

problemei. Ascultând părerea colegilor de echipă şi cel mai slab creativ dintre copii a reuşit să-şi însuşească 

anumite cunoştinţe despre fracții şi să-şi facă simţită prezenţa în grup, fie şi numai repetând sau susţinând 

părerile colegilor săi. Urmând modelul de învăţare construit în cadrul grupului, fiecare membru având o 

sarcină de îndeplinit, am observat că toţi elevii au încercat să se achite cât mai bine şi într-un mod cât mai 

responsabil de îndeplinirea sarcinii primite. Aplicarea metodelor de dezvoltare a gândirii prin simularea unor 

situații reale  pentru învățarea și utilizarea fracțiilor,  oferă ocazii benefice de organizare a unei învăţări 

temeinice, uşoare şi plăcute, cu un pronunţat caracter activ-participativ din partea elevilor, cu posibilităţi de 

cooperare şi de comunicare eficiente.  

 

VII. Concluzii 

Analiza şi interpretarea datelor obţinute indică o tendinţă pozitivă în înţelegerea noţiunilor 

matematice, o evoluţie în exprimarea orală şi scrisă, în activizarea şi nuanţarea vocabularului, transformarea 

relaţiei învăţător – elev într-una modernă şi democratică, elevii bucurându-se de o comunicare eficientă 

bazată pe colaborare, ajutor reciproc, libertate, iniţiativă, datorită acestor metode. Considerăm că prin 

învăţare experenţială elevii  au reuşit să îmbine experienţa personală cu cunoştinţele matematice, astfel să 

creeze noi dimensiuni ale cunoaşterii. 

Acest model pe care noi l-am demonstrat, a învăţării experenţiale pentru consolidarea noţiunilor 

matematice,  poate fi  realmente cu succes folosit în activităţile matematice pentru a putea face trecerea de la 
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stadiul de învăţare  intuitiv-concret către cel abstract, dar şi ca suport în învăţarea integrată prin realizarea 

unor machete, materiale  didactice utile în învăţarea concretă şi semiconcretă. 

De asemenea, am observat că în timp ce elevii cu adevărat creativi căutau să ajungă la soluţii cât mai 

diferite, cât mai plauzibile, chiar reale şi aplicabile într-un anumit context, elevii mai puţin creativi căutau 

să-i imite şi să propună şi ei diverse soluţii prin analogie cu cele auzite sau chiar complet diferite. 

Această microcercetare este un rezultat al studiilor mele de master, Didactici aplicate în învățământul 

primar (2018), departamentul Științe ale Educației, din cadrul Univ. ” Al. I. Cuza„ Iași. 
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Rezumat 

Studiul de faţă îşi propune să identifice eficienţa unui program de formare destinat elevilor de 

clasa I , unde sunt folosite mai multe metode care vizează dezvoltarea creativității elevilor. A 

fost realizat la clasa I-Școala Primară ”Casa Speranței”, Timișoara pe un eșantion de 20 de 

subiecți. Demersul investigativ a urmărit stabilirea legăturii dintre dezvoltarea creativității 

elevilor și dezvoltarea capacității acestora de a citi cursiv. Acest studiu de faţă este unul 

experimental şi urmăreşte să identifice dacă există anumite metode care pot duce la dezvoltarea 

creativității și rapidității citirii elevilor. Întrebarea la care doreşte să răspundă studiul prezent 

este: Există diferențe în ceea ce privește dezvoltarea fluenței cititului și a creativității în urma 

programului derulat? 

Rezultatele obţinute nu sunt semnificative statistic, una dintre cauze poate fi reprezentată de 

perioada scurtă a intervenției. Metodologia studiului include ca instrumente de evaluare testul de 

gândire creativă a lui Roco și proba de citire Bovet, acestea fiind considerate metode de cercetare 

cu un grad mai ridicat de obiectivitate. 

 
Cuvinte cheie: creativitate, imaginație, abilitatea de a citi. 

 
 

Introducere 

Creativitatea este o temă studiată de foarte mult timp. Termenul provine de la latinescul 

”creeare” care înseamnă a naște, a zămisli,a crea, a făuri. Cuvântul a fost folosit în literatura de 

specialitate de G. Allport, cu sensul de a genera noul, dispoziție generală a personalității. 

(Allport, 1981). 

Avem nevoie de creativitate în orice domeniu: în medicină pentru a inventa noi soluții de a opera 

sau medicamente miraculoase, în literatură de a crea noi opere ce trebuie citite, în știință de a 

transforma vechile tehnologii în unele mai avansate, dar și în educație pentru a putea descoperi noi 

metode de a preda conținutul vizat. Așadar, creativitatea este o temă contemporană, dar și veche, 

ani de-a rândul descoperindu-se noi metode de a ajuta persoanele să devină mai creative, mai 

ingenioase. 
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G.W.Gordon Allport (1937) definește termenul de creativitate ca având la bază cuvântul latin 

creare, adică naștere, făurire. Termenul a fost asociat și cu alții precum: 

imaginație creatoare (Th.Ribon), inteligență fluidă (R.B.Cattell), gândire direcțională creatoare 

(E.Hilgard), gândire aventuroasă (F.Barlett) și gândire laterală (E.de Bono). Datorită acestei 

multitudini de definiții, nici azi nu avem una unanim acceptată. 

Landau,M. (1979) spună că există 3 aspecte majore care formează creativitatea: personalitatea 

creatoare, procesul creator și produsul creat. 

A.Newel, J.C.Show și M.A.Simon (1963) consideră creativitatea ca fiind o formă de rezolvare a 

anumitor probleme. J.P. Guilford spune că în orice rezolvare de probleme există o doză de 

creativitate, după cum orice proces creator constituie și o rezolvare de probleme. (Munteanu, A., 

1999).Taylor, I. (1959) spune că există mai multe nivele de structurare a creativității: creativitatea 

productivă (dobândirea de îndemânări pentru diverse domenii), creativitatea expresivă 

(caracteristică universului copilăriei), inventivă (capacitatea de a realiza conexiuni noi între 

elemente deja cunoscute), inovativă (găsirea de soluții noi și originale) și emergentivă (specifică 

doar geniilor- e una care revoluționează un întreg domeniu al științei.Mihaela Roco (2004) susţine 

că a fi creativ înseamnă a vedea acelaşi lucru ca toată lumea, dar a te gândi la ceva diferit. 

Referitor la tema studiată, există o serie de teorii care explică influența pe care o poate avea sau nu 

asupra mediului, a personalității și a societății creatoare. 

Psihanaliza vorbește despre fenomenul de creativitate, având o anumite idei emise de psihanalistul 

și psihologul Sigmund Freud. În centrul concepției sale, stă teoria sublimării, a instinctului (cel 

mai adesea instinctul sexual), acestea fiind izvorul creativității, prin legătura pe care o au cu 

inconștientul. Pentru Adler, creativitatea este o modalitate de a desființa complexul de inferioritate 

pe care un individ îl poate avea. (Freud, 1980). Pentru alți autori, referindu-se la această teorie 

psihanalitică, creativitatea e o muncă în echipă care reunește conștientul și inconștientul individual, 

dar și pe cel colectiv. (Moore, A.D., 1975). 

Teoria gestaltistă la rândul ei face referire la creativitate. Aceasta îi are ca reprezentanți pe W.Kohler 

(1927), M.Wertheimer (1945). (Munteanu,A., 1999). Ea se referă la întreg, la faptul că nimic nu 

este la întâmplare, că totul se află perfect acolo unde sunt poziționate, iar problemele se rezolvă 

prin intuiție, nu rațiune. (Wertheimer, M., 1981). 

Behaviorismul vorbește despre creativitate. Această teorie se bazează pe modelul stimul-răspuns, 

considerând următorul fapt: Creativitatea depinde de modelul în care au fost dezvoltate anumite 

manifestări creative. (Guilford, 1959). Astfel, creativitatea poate fi învățată, nefiind dobândită. În 

acest sens, rolul mediului, al familiei, școlii și societății este unul foarte important în modul în care 
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dezvoltă creativitatea. Modelele pe care copiii le au și comportamentul acestora poate fi foarte ușor 

imitat și pus în practică. 

Și teoria existențialistă face referire la creativitate. Aceasta susține că factorul principal care stă la 

baza teoriei e conceptul de autorealizare (Munteanu,A., 1999). Atunci când acest concept e unul 

dezvoltat, când copilul simte că va realiza ceva, fiind susținut atât material, dar mai ales verbal, 

prin încurajări de părinți/ cadre didactice, acesta se va autodepăși, realizând autorealizarea, 

îndeplinirea unor scopuri bine propuse. 

Teoria culturală spune că factorii de mediu au un rol esențial, hotărâtor în dezvoltarea personalității 

și produsului creator. E. Kris (1952) menționează dorința artistului de a fi apreciat de către public, 

iar E. Fromm (1959) spune de capacitatea persoanei de a se mira la orice lucru nou creat/ observat. 

Așadar, aprecierea pe care copilul o primește din partea celorlalți, din partea clasei sau a 

educatoare, respectiv educatoarei, contribuie la procesul creativ al său. 

Există o serie de factori care duc la dezvoltarea creativității copiilor, printre care 

enumerăm:psihologici, nonintelectuali, aptitudinile sociale, factorii biologici și cei sociali.( 

Munteanu, 1999). 

Părinții sunt cei care constituie suportul socio-emoțional al copiilor. (Blanchard, K., 1969). Studiul 

realizat de Dewing, K. (1970) arată că mamele copiilor înzestrați din punct de vedere al creativității 

au aspirații mult mai înalte ca și casnicile. 

Creativitatea depinde însă și de numărul membrilor unei familii. Prezența competiției determină 

stimularea creativității și ambiția de a excela. Ordinea nașterii e un alt factor al acestei teme 

studiate: primii născuți sunt mai creativi. (Munteanu, A., 1999). 

White, K. (1967) demonstrează că persoanele care au avut parte de o educație precoce și intensivă 

sunt mai creative. 

În ceea ce privește educația în școli, Beandot, A. (1969) spune că acest proces numit creativitate 

nu e doar ignorat, dar și înăbușit în mediul educațional, iar ca și principal vinovat găsit a fost 

dascălul. Acesta are tendința de a se ocupa doar de dezvoltarea intelectuală, mai precis de științele 

exacte, ignorând celelalte laturi care se pot dezvolta. Din păcate, astăzi dascălii apreciază mai mult 

educabilii foarte inteligenți, dar conformiști, în detrimentul celor foarte creativi și neconformiști. 

Studiul lui Wallach și Kogan (1965) a arătat că elevii cei mai dezavantajați sunt cei care dețin o 

creativitate ridicată pe un fond de inteligență modestă. Pentru ca aceștia să 
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devină mai creativi și să le fie apreciată această calitate, se propune demitizarea unor ”idoli” care 

ani la rândul au fost la rang de cinste (Munteanu, A., 1999). 

O soluție ar fi evitarea nivelării copiilor după un anumit standard. Profesorii ar trebui să îi creadă 

pe fiecare unici, nu identici și să evite să dorească să aibă toți același nivel al inteligenței și 

creativității, să înțeleagă că dezvoltarea e una individuală, nu colectivă. 

De asemenea ar trebui demitizat conceptul conform căruia cadrul didactic trebuie să respecte cu 

sfințenie programa școlară. Nu de multe ori am avut surpriza de a cunoaște profesori care 

respectând acel act, nu au dezvoltat creativitatea și simțul creativ al copiilor, nu le-bilirii au produs 

nici interes pentru asimilarea noilor informații, ci s-au transmis dar conținuturile pentru a respecta 

programa. Chiar dacă pedagogic, informația a fost transmisă corect, metodele și mijloacele au fost 

foarte bine utilizate, interesele educabilului nu au fost dezvoltate. 

Evitarea stabilirii unui elev model în clasă care e bun în a reda riguros, până în cele mai mici detalii 

conținuturile manualului, însă ignoră alte forme de superioritate posibile ar duce după opinia mea 

la creșterea creativității elevilor. 

De asemenea și evitarea supraestimării notelor sau a tratării acestora drept indicatori infailibili ar 

putea duce la creșterea potențialului creator. Profesorul ideal ar trebui să observe educabilul 

dincolo de note sau de indici descriptivi de performanță. De asemenea, o atitudine de mijloc, între 

autoritarism și liberul arbitru va duce la dezvoltarea creativității copiilor. 

Consider că introducerea unor discipline noi sau restructurarea programelor școlare vor duce la 

dezvoltarea creativității în grădinițe și școli. De asemenea, schimbarea metodelor tradiționale și 

înlocuirea acestora cu unele creative, noi și moderne vor duce la dezvoltarea conceptului despre 

care vorbim. 

Programul de formare 

 
 

Descrierea clasei care a beneficiat de program 

Colectivul clasei I care a beneficiat de program e alcătuit din 20 de elevi, 13 băieți și 7 fete cu 

vârste cuprinse între 7-8 ani. 17 dintre aceștia au fost împreună încă de la grădiniță. 

Sunt înscriși la Școala Primară ”Casa Speranței” din Timișoara.19 sunt de religie neo- 

protestantă și unul e de religie catolică. 

Fiind o clasă cu un număr mic de elevi nu există tendinţa de subdiviziune, de separare. 

Acest lucru poate se datorează si faptului că în activitaţile de învățare care presupun cooperare şi 

lucru în echipă, s-a reuşit eliminarea segregării colectivului. Alegerea responsabilităţilor din 

clasă se face cu acordul majoritar al membrilor acestuia, ceea ce duce la menţinerea unui 
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echilibru,prin realizarea sarcinilor, responsabilităţilor pe care le au de îndeplinit fiecare dintre ei. 

Se poate observa o oarecare omogenitate a colectivului, manifestată prin capacități intelectuale și 

aspirații asemănătoare, relații bazate pe respect, adevăr și prietenie. Relațiile ce s-au stabilit între 

elevi arată un grad ridicat de coeziune, manifestat prin interesul crescut al acestora față de starea 

celorlalți membri în diverse situații, precum și atitudinile avute în diferite ocazii. 

Din punct de vedere al sănătății, toți sunt dezvoltați normal și nu au probleme de sănătate. 

Niciunul dintre ei nu este cu CES. 

Fiecare elev are coleg de bancă, iar din punct de vedere al responsabilității, zilnic sunt aleși câte 3 

elevi care vor fi: bibliotecarul clasei, cel care strânge caietele, elevul de servici. 

Din punct de vedere al disciplinei, aceștia sunt în mare măsură disciplinați, unul dintre ei fiind 

mai agitat. 

Ca și colectiv, aceștia au aptitudini diverse și speciale. 8 dintre ei cântă la instrumente (pian, 

chitară, vioară), 3 fete merg la balet și 3 băieți merg la înot și fotbal. 

Elevi care ridică probleme: 

a) la învăţătură: 3 elevi cu dificultăţi de învăţare 

b) comportamentale: 2 elevi. 

Elevii se pot împărţi după mai multe criterii: 

- după sex: 7 fete şi 13 băieţi 

- copii unici în familie: 5 

- copii cu un frate: 10 

- copii cu doi fraţi: 3 

- copii cu doi sau mai mulţi fraţi: 2 

- copii cu fraţi şcolari mai mari: 7 

- copii cu fraţi şcolari mai mici: 13 

- copii cu familii dezorganizate:1 

- copii întreţinuţi de ambii părinţi: 19 

- copii care au părinţi în străinătate: 1 

- copii care locuiesc la bloc: 12 

- copii care locuiesc la case: 8 

 
 

Frecvenţa la şcoală e foarte bună, cu mici excepţii, când elevii se îmbolnăvesc de gripă, ori 

varicelă, oreion (bolile copilăriei). 

Toţi elevii au o vestimentație adecvată, o poartă zi de zi, bine întreţinută. 
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În activitățile extracurriculare, elevii au învăţat regulile de circulaţie, aspectele negative în cazul 

încălcării acestor reguli de circulaţie. Intrarea în sala de clasă se face ordonat, pe rânduri, 

prioritate având fetele. Ei trebuie să constituie exemplu de politeţe şi comportament pentru cei 

mici, dar în acelaşi timp trebuie să-i şi protejeze pe cei mici. 

Toţi elevii ştiu să citească corect şi cursiv, dar nu toţi citesc expresiv. Rezolvă cu uşurinţă temele 

din manual și auxiliar. 

După modul cum învaţă elevii pot fi clasificaţi astfel: 

- elevi cu calificativ „FB” : 10 

- elevi cu calificativ „B” şi „FB” 7 

- elevi cu calificativ „S” şi „B” 3 

 
 

Munca individuală și de grup: 

Din proprie iniţiativă, elevii se ajută între ei, îşi împrumută rechizite, fac schimb de cărţi de 

lectură,surprize, jocuri. 

Când lipsesc unii elevi fiindcă sunt bolnavi, se vizitează şi se ajută. Ei au înţeles că nu putem trăi 

singuri, izolaţi, egoişti şi fiecare la rândul nostru are nevoie de celălalt. 

Dorind să-şi ajute colegii mai slabi, sau pe cei care au lipsit mai mult de la şcoală, s-au aşezat în aceeaşi 

bancă şi cu acordul părinţilor, îşi fac temele împreună acasă. Astfel, elevii fruntaşi îi ajută şi pe cei cu 

rezultate mai slabe la învăţătură 

. 

Atitudinea față de învățătură: 

Majoritatea elevilor şi-au format convingerea că principala îndatorire este învăţătura. Sunt elevi 

foarte silitori, care-şi fac datoria zi de zi din proprie convingere şi iniţiativă, dar sunt şi elevi 

care sunt forţaţi de familie să înveţe. 

De la început am pus un mare accent pe munca independentă, care mi-a fost de un real folos, elevii s-au 

obişnuit să lucreze repede şi bine, fiind mândri de rezultatele lor. 

O atenţie deosebită am acordat muncii diferenţiate, deoarece trebuie să-i încurajez şi pe ceimai slabi la 

învăţătură .În acelaşi timp sunt elevi care lucrează pentru performanţă, atât la limba română, cât şi la 

matematică. Sunt şi elevi care uită de învăţătură şi se lasă prinşi de mreaja jocului, venind la şcoală cu 

lecţiile nefăcute sau făcute pe jumătate, găsind de fiecare dată scuze. 

 
Disciplina în clasă : 

Una din condiţiile unei bune activităţi în clasă o constituie asigurarea disciplinei în clasă în timpul orelor de 

curs. Disciplina e un criteriu după care putem aprecia un individ sau un grup. 
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Fiecare elev trebuie să se supună normelor impuse de şcoală, regulamentului de ordine interioară, dar şi 

celor stabilite în clasă, în special la orele de educaţie civică. 

Pot spune că sunt copii cu diferite temperamente, care determină un comportament deosebit. 

Băieţii sunt mai recalcitranţi şi se iau la ceartă repede şi din orice, impunându-şi personalitatea. Certurile 

apar în special la ora de educaţie fizică, la jocurile cu mingea. 

Fetele sunt mai liniştite, se joacă mai frumos, leagă prietenii trainice. 

 
 

Analiza situației educaționale concrete din clasa de elevi 

a) Analiza subiectivă a cadrului didactic titular 

O problemă identificată în cadrul clasei a fost aceea că elevii uneori preferă activitățiile 

monotone, rutiniere, evitând să lucreze în grupuri la sarcini care să le pună în 

valoare creativitatea. Aceștia preferă un model standard (în cazul orelor de AVAP), în locul unor 

creații libere. Atunci când au de realizat diverse lucrări, aceștia întreabă mereu de un model, 

fiindu-le frică să își lase imaginația să creeze, mereu întrebând dacă ceea ce au făcut este corect 

sau trebuie refăcut. De asemenea se poate observa faptul că, uneori aceștia sunt nesiguri în ceea 

ce privește corectitudinea desenelor realizate, fiind nemulțumiți, acest lucru observându- se pe 

fețele lor. În ceea ce privește scrierile creative, aceștia se află deseori în impas, având nevoie de 

ajutor pentru a putea realiza o anumită creație literară. Sunt foarte nesiguri atunci când scriu sau 

când compunem împreună o poveste. Aceste lucruri se pot observa și atunci când ei scriu, având 

nevoie de un timp mai îndelungat în situația de a crea diverse texte scurte, față  de situațiile în 

care au de transcris un text. 

De asemenea o altă problemă întâmpinată în cadrul colectivului de elevi a fost aceea că unii 

dintre ei citesc mai greoi (6 dintre ei), având nevoie de un timp mai îndelungat pentru a citi o 

propoziție. Un exemplu în acest sens, ar fi un băitețel de 7 ani, R.G., care are dificultăți foarte 

mari de citire, în sensul că: omite anumite litere, citește greșit unele cuvinte, nu știe când să se 

oprească atunci când propoziția se încheie, confundă unele litere. 

 
b) Analiza obiectivă a situației educaționale concrete din clasa de elevi 

Pentru a analiza obiectiv situația educațională prezentă în clasa de elevi, acestora le-au fost 

administrate două probe psihologice: proba Roco (pentru a testa latura creativă a educabililor) și 

proba de citire Bovet ( elaborată de C. Stănică și E. Vrășmaș). 

Prima probă, cea a lui Roco a fost elaborată de M.Rocco în anul 2004, acesta măsurând 

flexibilitatea în gândire. Testul constă în găsirea mai multor interpretări semnificative pentru o 

serie de 5 imagini prezentate. Elevii trebuie să găsească cât mai multe cuvinte pentru fiecare 
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figură abstractă din cele 5. Acest test le-a fost administrat școlarilor în scris, iar concluziile sunt 

că, putem observa diferențe între testarea inițială și cea finală în ceea ce privește latura creativă 

a acestora, așadar putem spune că problema identificată de cadrul didactic nu a fost una 

subiectivă, dimpotrivă. 

Cea de-a doua probă utilizată a fost cea de citire, Bovet. Aceasta se utilizează pentru înregistrarea 

tipurilor de erori în actul lexic. Se poate aplica de la vârsta de 7 ani. I se dă școlarului un text, pe 

care îl are de citit timp de un minut. Cadrul didactic va nota în acest timp: numărul de cuvinte 

citite corect/ greșit și tipurile de greșeli: omisiuni, confuzii literare, confuzii cuvinte, deformări, 

reluări, repetări, greșeli de punctuație, greșeli de orientare. Acest test a fost aplicat în cazul 

situației inițiale și în cazul testării finale. Și de această dată putem observa că există diferențe între 

situația inițială și cea finală, așadar problemele legate de citit au existat, nefiind doar o simplă 

părere subiectivă a cadrului didactic. 

 
Scopul programului de formare 

Scopul programului este acela de a stimula creativitatea și fluența în citire a elevilor în școală 

prin activități atractive și mai puțin utilizate în cadrul cursurilor. 

 
Obiectivele programului de formare: 

O1-Stimularea capacității de exprimare corectă, originală. 

O2-Cultivarea interesului pentru textul literar. 

O3-Identificarea celor mai eficiente metode și tehnici de stimulare și exersare a creativității a 

școlarului mic. 

Descrierea activităților educaționale propuse în cadrul programului 

 
 

Participanții sunt 20 de copii din clasa I, cu vârste cuprinse între 7-8 ani, aceștia fiind înscriși la 

Școala Primară ”Casa Speranței”, localitatea Timișoara, județul Timiș. 

Cercetarea a avut loc în perioada noiembrie 2018-ianuarie 2019, scopul fiind descoperirea 

eficienței centrelor de de creativitate asupra școlarilor și îmbunătățirea calităților de citit ale 

acestora. Conținuturile transmise au avut drept bază planificările anuale de la clasa I, însă uneori 

am abordat și teme ce nu se aflau în aceste documente. 

Programul s-a desfășurat în afara orelor de curs, mai precis lunea de la 12-13. În fiecare săptămână, 

am abordat integrat o anumită temă, vorbind despre ea, dar făcând și lucruri practice. Toate 

activitățile au fost destinate dezvoltării personalității creatoare a acestora. Astfel  că, de-a lungul a 
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7 săptămâni ( 12 noiembrie 2018- 18 ianuarie 2019) copiii au beneficiat săptămânal de o oră în afara 

orarului școlar, în care se puteau relaxa și destinde. De asemenea, pentru a putea fi motivați elevii, 

am desfășurat cu aceștia un concurs de lectură, numit ”Te provoc să citești!”. A fost afișat în clasă 

un panou cu diferite comori, fiecare comoară având atribuit numele unui copil pe ea. Aceștia au 

primit la începutul fiecarei săptămâni un tabel de citire și o listă cu cărți pe care le pot citi (Lista nu 

era obligatorie, fiecare dintre ei, putând citi orice carte dorită.). Tabelul conținea 8 rubrici ce 

trebuiau completate: ziua, titlul cărții, minute citite, număr de pagini, aveau de scris un cuvânt nou 

pe care l-au învățat, de scris o întrebare din textul dat și personajul principal. Ultima rubrică era 

intitulată: semnătura părinților, iar aceasta îmi garanta într-o mare măsură veridicitatea sarcinii 

(părinții trebuiau să îi cronometreze pe copii, iar apoi să semneze). La începutul următoarei 

săptămâni, fiecare copil aducea tabelul, îi erau contorizate minutele citite și primea în schimb un 

alt tabel. Pe comoară, puteau fi identificate câte 3 tipuri de ”bogății”: bani, diamante și rubine. La 

fiecare 60 de minute citite, elevii primeau un ban. Atunci când adunau 5 bani, aceștia treceau la 

nivelul următor, cel de diamante, iar în cele din urmă la cel de rubine. Copilul care avea cele mai 

multe ”bogății” câștiga. De asemenea, pentru a-i motiva pe toți, am organizat la finalul concursului 

o seară de povești pentru copiii care au ajuns la nivelul de diamant (Astfel au fost mai doritori ca 

să citească, chiar și cei cărora nu le place), la care am povestit despre ceea ce am citit și ceea ce am 

învățat, ne-am jucat atât jocuri de mișcare, cât și jocuri de masă, ne-am uitat la film și am dormit la 

școală. 

Prima temă abordată în cadrul proiectului derulat, s-a intitulat ”De la bobul de grâu, la pâine.” 

Referitor la această temă, copiii au vizionat un filmuleț cu o poveste intitulată 

”Povestea pâinii”. În aceasta este vorba despre un bob de grâu care crescând și-a dat seama că nu 

este singur și că are alături și alți colegi. Cu trecerea timpului și a apariției verii, bobul de grâu și-

a dat seama că se întâmplă ceva cu el: Combinele au început treieratul, iar grâul a fost dus în saci 

la moară, unde a fost măcinati.Unii saci au fost duși la fabrica de pâine pentru ca brutarii să facă 

tot felul de produse de patiserie și pâini, pe urmă pâinile realizate au fost duse în supermarketuri 

unde au fost cumpărate de oameni pentru a le mânca. 

Copiii au fost întrebați dacă știu ce fel de produse se mai pot face din făină. Așadar, prin 

intermediul unui brainstorming, aceștia au menționat o serie de cuvinte precum: dulciuri, cozonaci, 

pâine, împletituri cu susan, covrigi, prăjituri, cornuri cu ciocolată, biscuiți. Fiind deja introduși în 

tematică, ei au fost anunțați că în data respectivă, fiecare din ei va fi un mini- bucătar care va ajuta 

la pregătirea unei prăjituri, anume: salam de biscuiți. Scopul activității a fost acela de a observa că 

pentru realizarea unui produs finit trebuie urmăriți anumiți pași, la fel ca și în povestea despre pâine: 

oamenii au plantat grâul, acesta a încolțit, apoi a fost treierat, dus la moară unde a fost măcinat, pus 
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în saci, făcut aluatul pentru pâine, facerea pâinii și ambalarea și transportarea în supermarketuri. 

Pentru realizarea acestei activități practice, elevii au avut la dispoziție următoarele ingrediente: 

biscuiți, unt, cacao, zahăr, stafide, esențe de rom, nucă de cocos, lapte. Fiecare copil a primit 

biscuiți dar și boluri din plastic, unde a fărâmițat biscuiți. Mai apoi, pe rând, aceștia au venit în față 

unde au depus ”munca” realizată în bolul mare. După ce fiecare copil a terminat partea sa, pașii au 

fost parcurși în continuare. S-a combinat laptele cu untul și zahărul și s-au amestecat. Fiecare copil 

a venit pe rând și a amestecat în bol ingredientele. Apoi, prin numire, au venit să pună cacao, stafide 

și esența de rom. După ce ”maiaua” a fost realizată, copiii au primit câte o parte din compoziție pe 

care au trebuit să o împartă în părți mai mici și să facă anumite biluțe. La final, au dat salamul de 

biscuiți prin nuca de cocos, obținând astfel produsul final. Scopul acestei activități a fost 

conștientizarea abilităților fiecărui copi. 

Următoarea temă studiată a fost: ”Cine sunt eu? Să mă cunosc mai bine!”,în data de 19 noiembrie. 

Copiilor le-a fost prezentată povestea terapeutică a albinuței Maia, scopul acesteia fiind de a 

stimula încrederea în forțele proprii și de a avea o stimă ridicată referitoare la propria persoană și la 

reușitele pe care le poate avea. Referitor la textul citit, aflăm că această insectă credea că e prea 

neputiincioasă pentru a culege polenul de la flori. Într-o zi, îngrijorată fiind, aceasta s-a lovit de un 

album vorbitor care a încurajat-o, făcând-o să se simtă valoroasă și importantă.După ce povestea a 

fost expusă, copiii au răspuns la anumite întrebări, metoda utilizată fiind a celor 6 pălării 

gânditoare. Activitatea a fost una frontală. Aceștia aveau la dispoziție 6 boluri, fiecare având 

culorile specifice metodei utilizate, cât și o pălărie deasupra. Când fiecare venea în față, avea de 

ales un cartonaș, de citit întrebarea și de răspuns la ea. Când activitatea s-a încheiat, copiii au avut 

de prezentat în fața clasei 3 calități definitorii ale lor. După ce fiecare a răspuns, aceștia au mers la 

mese, având dată ca și sarcină aceea de a picta autoportretul. 

După ce fiecare copil și-a realizat autoportretul, a trebuit să numească persoana din partea dreaptă 

a lor, să menționeze 3 calități ale acesteia și să îi realizeze portretul. La final, copiii au venit în față 

făcându-se o comparație între cele 2 opere realizate, copiii observând care sunt punctele comune 

sau diferențele între picturi. 

Următoarea întâlnire, cea din data de 26 a avut ca și tematică: ”Povești nemuritoare.” 

 
Inițial copiii au fost întrebați care sunt poveștile și personajele lor preferate. Printre basme au fost 

enumerate: ”Fata moșului și a babei”, ”Cenușăreasa”, ”Mica sirenă”, ”Ridichea uriașă”, iar ca și 

personaje principale copiii le-au menționat pe următoarele: Ariel, Sofia, Cenușăreasa, Tom și Jerry 

șamd. 

Apoi, școlarii au fost provocați în a crea ei singuri o poveste. Cum? Ajutându-se de anumite cuburi 
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numite story cubes, care aveau imprimate o serie de imagini, precum: fată săracă, prinț, zână, porc, 

capră, ploaie, vânt, soare, zi, ninsoare, nori, castel, pod, munte, peșteră, pădure, casă, vapor, avion, 

camion, rachetă, tren, mașină, cheie, măr, cafea, funie, dovleac, baghetă magică, lup, monstru, 

uriaș, regina rea, balaur și vrăjitoare. 

Copiii au stat în cerc. Pe rând, fiecare venea pe mijloc și dădea cu zarul. Primul copil a început 

povestea, având o propoziție cu imaginea pe care a nimerit-o. Următorul a dat cu zarul și a continuat 

povestea, pe baza imaginii pe care a avut-o însă cu atenție, ca aceasta să aibă un fir logic al ei.La 

final, după ce povestea a fost creată, copiii au transformat-o în benzi desenate, pe care le-au 

prezentat în fața colegilor. Prin intermediul acestei activități, am avut drept obiectiv conștientizarea 

de către copii a faptului că, fiecare dintre ei e talentat și poate crea o poveste. 

În data de 3 decembrie, am studiat tema ”În lumea lui Moș Nicolae.”. Disciplinele prin intermediul 

cărora au fost realizate activități sunt: CLR și AVAP. Elevii au vizionat filmulețul ”Povestea lui 

Moș Crăciun”, având de răspuns la o serie de prin intermediul metodei celor 6 pălării gânditoare.De 

asemenea, au realizat pe echipe de câte 4, picture intitulate”Moș Nicolae vine seara.” Fiecare copil 

a avut un pic o foaie A3 și cerneală.  

Sarcina copiilor a fost aceea de a face din cerneală o pictură pe foaia A3, iar atunci când este uscată, 

cu ajutorul picului să o transforme într-un desen care reprezintă venirea lui Moș Nicolae la copii. La 

final s-a purtat cu elevii o conversație referitoare la modul în care cerem anumite cadouri și dacă 

acestea chiar ne trebuie sau sunt simple mofturi. Scopul activității a fost de a-i face pe copii atenți 

și la nevoile celor mai sărmani ca ei. 

Tema din data de 10 decembrie 2018, s-a intitulat ”Animalele de la Poli.” Am studiat integrat 

această temă, prin intermediul cunoștințelor de la AVAP și CLR. Copiii au citit în lanț ”Povestea 

Ursului Cafeniu”, apoi prin intermediul metodei RAI. Metoda R.A.I. are la bază stimularea şi 

dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au 

învăţat. Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor Răspunde 

– Aruncă – Interoghează şi se desfăşoară astfel: la sfârşitul unei lecţii sau a unei secvenţe de lecţie, 

institutorul împreună cu elevii săi, printr-un joc de aruncare a unei mingi mici şi uşoare de la un 

elev la altul. Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din lecţia predată celui care o prinde. 

Cel care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg, punând o nouă 

întrebare. Evident interogatorul trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării adresate. Elevul care nu 

cunoaşte răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. Acesta 

are ocazia de a mai arunca încă o dată mingea, şi, deci, de a mai pune o întrebare. În cazul în care, 

cel care interoghează este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare, este scos din joc, 

în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor 
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care nu au dat niciun răspuns, conduce treptat la rămânerea în grup a celor mai bine pregătiţi. 

Metoda R.A.I. poate fi folosită la sfârşitul lecţiei, pe parcursul ei sau la începutul activităţii, când 

se verifică lecţia anterioară, înaintea începerii noului demers didactic, în scopul descoperirii, de către 

institutorul ce asistă la joc, a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a reactualizării ideilor 

– ancoră. 

După aceea, copiii au avut la dispoziție 30 de minute să realizeze un desen în echipe de câte 2, 

pornind de la tema abordată. Prin intermediul acestei activități, am avut drept obiectiv stimularea 

vorbirii copiilor prin formularea de întrebări și răspunderea la ele. 

Tema din data de 17 decembrie a fost”Datini de Crăciun”. Activitatea integrată a avut ca și 

discipline de studiu: CLR, MM, Religie și AVAP.Inițial, copiilor le-a fost prezentată povestea 

nașterii Domnului Iisus Hristos, materialul utilizat fiind un flanelograf pe care erau așezate diferite 

figurine cu personajele reprezentative Bibliei. Copiii au fost întrebați la final ce le-a plăcut, dacă 

au un personaj favorit, fiind rugați   să motiveze alegerea pe care au făcut- 

o. Mai apoi, aceștia au învățat melodia: ”Poveste de Crăciun”. La arte, aceștia au avut sarcina de 

a picta spaghete cât mai colorat posibil, realizând astfel o coroniță drept  muncă colectivă, 

aceasta fiind expusă pe panoul clasei. La final, copiii au trebuit să menționeze care este 

semnificația Crăciunului pentru ei. Obiectivul acestei activități a fost acela de conștientizare a 

importanței pe care datinile și istoria le pot avea asupra vieților noastre. 

La ultima întâlnire, cea din 14 ianuarie, am făcut cu elevii diverse jocuri de stimulare a gândirii 

creative.Pentru început, fiecare copil a primit o poză cu un câine la care trebuiau să îi adauge 

diverse obiecte inedited, neobișnuite. Printre obiectele reprezentate, enumărăm: mașini, pălărie, 

pantofi cu toc, cizme, ochelari și cască de schi, căști, nas de clown. 

O altă activitate pe care am desfășurat-o în ora respectivă a fost realizarea unui tablou pornind de 

la forma avută pe foaie ( în cazul de față un cerc). Aceștia aveau de conceput o poveste cât mai 

neobișnuită pornind de la aceasta, iar la final să îi dea un titlu lucrării. La final, fiecare elev a venit 

în fața clasei și și-a prezentat lucrarea. Printre idei, putem menționa: ”Ciclul anotimpurilor”, 

”Planetele călătoare,”, ”Floarea zâmbăreață”, ”Girafa din cosmos”. șamd.Scopul activității a fost 

de a-i determina pe educabili să creeze singuri anumite picturi, dar și de destindere și relaxare. La 

finalul programului, în următoarea săptămână, elevii au fost din nou testați cu cele 2 probe: Bovet 

și Roco. 

Evaluarea participanților la formare 

Cercetarea a investigat un lot de 20 copii cu vârsta cuprinsă între 7-8 ani, elevi ai clasei 

I. Aceștia sunt înscriși la Școala Primară ”Casa Speranței” localitatea Timișoara, județul Timiș. 
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Culegerea datelor s-a realizat în perioada noiembrie-ianuarie 2018-2019. Elevii au participat 

în fiecare luni la programul derulat, timp de o oră, moment în care au desfășurat diverse 

activități educaționale, scopul fiind dezvoltarea citirii, utilizând și metode de lucru care 

necesită creativitate. 

Pentru recoltarea informațiilor necesare realizării cercetării s-au folosit 2 probe, una referitoare la 

creativitate, anume, testul Roco și o probă de citire, proba Bovet. 

Cele două probe le-au fost administrate elevilor înainte de începerea programului (pretest) și la 

finalul lui (posttest), pentru a putea observa dacă există anumite schimbări de-a lungul celor 7 

săptămâni. 

Prima probă utilizată a fost testul de flexibilitate a gândirii a lui Roco (2004). Acesta constă în 

găsirea a cât mai multor semnificații, interpretări pentru 5 desene abstracte. Proba nu are un timp 

limită, scopul fiind stimularea flexibilității gândirii. Copiii au avut de scris în rândul fiecărei imagini 

abstracte, cuvintele care le vin în minte referitoare la ea. 

Cea de-a doua probă pe care am folosit-o a fost una pentru observarea citirii. De această dată, 

testarea a fost una orală, fiecare elev venind pe rând în sala de clasă, având în 

față un text, sarcina fiind de a citi cât mai multe cuvinte timp de 1 minut. În acest minut, cadrul 

didactic numerota cuvintele citite corect și greșit, dar și omisiuni, confuzii literare, confuzii 

cuvinte, deformări, reluări, repetări, greșeli de punctuație, greșeli de orientare. 

Implementarea programului de formare 
 

Programul de formare a fost implementat la Școala Primară ”Casa Speranței 
 

 

Dată Tema studiată 

8.11.2018 Testare inițială -Roco 

9.11.2018 Testare inițială- Bovet 

12.11.2018 ”De la bobul de grâu, la pâine.” 

+derulare program ”Te provoc să citești!” 
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19.11.2018 ”Cine sunt eu? Să mă cunosc mai bine!” 

26.11.201 ”Povești nemuritoare.” 

3.12.2018 ”În lumea lui Moș Nicolae.” 

10.12.2018 ”Animalele de la Poli” 

17.12.2018 ”Datini de Crăciun”. 

18.12.2018 Seară de povești 

14.01.2019 Jocuri de stimulare a creativității 

16.01.2019 Testare finală Roco 

17.01.2019 Testare finală Bovet 

 

Orarul de implementare a cuprins 3 etape: cea de pregătire, de implementare și post- program. 

În prima etapă, ne-am decis asupra cărei clase să implementăm proiectul, ce proiect să realizăm, ce 

nevoi are clasa în cauză și unde putem lucra pentru ca acestea să se îmbunătățească, ce soluții avem, 

de ce materiale avem nevoie, cum ne organizăm timpul pentru ca activitățile să se poată desfășura. 

De asemenea am căutat instrumente de evaluare, pentru a putea observa în modul cel mai corect 

dacă acea problemă la clasă este sau nu reală. 

Următoarea etapă, a fost cea de implementare propriu-zisă, derulată de-a lungul a 7 săptămâni, 

timp în care a fost aplicat programul propus și s-au realizat diverse activități cu elevii. 
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Etapa de post-program a fost constituită din 2 săptămâni, timp în care: am evaluat beneficiile 

programului, punctele forte și slabe, am observat dacă există diferențe între pretest și posttest și 

ne-am gândit la soluții viitoare. 

Considerăm că, fiecare decizie de implementare luată a fost una care i-a ajutat pe elevi să își 

dezvolte anumite abilități. În cadrul primei săptămâni, aceștia au putut să își dezvolte abilitățile de 

bucătărit și să observe că sunt capabili să creeze ceva cu propriile mâini. În cea de-a doua 

săptămână, au învățat că, fiecare dintre ei sunt valoroși și că trebuie să se iubească pe ei, fiind 

conștienți de calitățile extraordinare cu care au fost înzestrați. În cea de-a treia săptămână, au 

înțeles că ei singuri pot fi autori ai unor cărți de copii, acțiune ce i-a determinat să citească mai 

mult pentru a putea fi mai inspirați în poveștile pe care le compun. În cea de-a patra întâlnire, au 

învățat că, pot fi darnici precum anumite personaje din povești și pot crea desene extraordinare, 

folosindu-se doar de cerneală și de pic. Mai apoi, la tema referitoare la Animalele de la Poli, copiii 

au observat că pot combina științele cu diverse materii pentru a afla lucruri interesante, iar astfel 

prin cunoașterea unor termeni noi, vocabularul nostru se îmbogățește. 

Am decis că este foarte important să le prezentăm copiilor și o activitate referitoare la diferite datini 

prezente în țara noastră de Crăciun, pentru a putea conștientiza valorile pe care trebuie să le avem, 

cât și importanța istoriei pentru viitorul nostru.Următoarea activitate din programul de 

implementare a fost seara de povești. Am rămas surprinse de cât de multe minute au citit acești copii, 

cât de frumos au povestit despre tot ceea ce au aflat, de modul în care au interacționat unii cu alții 

(au fost mai degajați/ relaxați, s-au jucat și cu cei care nu le sunt chiar așa de apropiați). Considerăm 

că această decizie, de a realiza o seară de povești, a dus la coeziunea clasei și la formarea diverselor 

prietenii.Ultima acțiune pe care am întreprins-o și pe care o considerăm benefică pentru dezvoltarea 

copiilor, a fost ziua în care am realizat jocuri de creativitate cu ei (14 ianuarie 2019). Prin 

intermediul acestora, copiii au putut observa că există mai multe soluții la o problemă, însă depinde 

exclusiv de noi cum ne raportăm la aceasta. 

Prin toate activitățile desfășurate, considerăm că am luat decizii care au dus la dezvoltarea copiilor, 

atât informativ, cât și formativ. 

Evaluarea impactului programului de formare 

 
 

Întrebările și/sau ipotezele studiului 

1.1 Există o diferență în ceea ce privește dezvoltarea creativității între testarea inițială și cea 

finală? 

1.2 Există vreo diferență în ceea ce privește citirea cursivă, între cele două testări realizate? 
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Procedura de evaluare a programului 

Participanții la studiu au fost evaluați prin intermediul a două probe: una de creativitate și una de 

citire. 

În data de 8 noiembrie 2018 am realizat prima testare, cu ajutorul testului Roco. Fiecare copil a 

primit câte o fișă cu cele 5 figuri abstracte, iar sarcina acestora era să scrie lângă fiecare figură câteva 

cuvinte care îi vin în minte, referitoare la ea. Testarea a avut loc în intervalul orar 12-13. 

În data de 9 noiembrie 2018, am realizat testarea inițială la citire, cu ajutorul probei Bovet. Elevii 

stăteau în clasă, vizionând un film, iar rând pe rând veneau în biblioteca școlii pentru a fi testați. 

Aceștia aveau la dispoziție 1 minut, timp în care aveau de citit un text în fața cadrului didactic, 

sarcina celui din urmă fiind de a nota cuvintele corecte/ greșite. 

Testarea finală a avut loc în zilele de 16 și 17 ianuarie, fiind la fel ca și cea inițială. 

 
Considerăm că aceste două teste sunt potrivite pentru ceea ce am dorit să 

implementăm, deoarece măsoară în mod obiectiv flexibilitatea în gândire, dar și modul de citire 

al educabililor. 

 
Instrumente utilizate în evaluarea programului 

În evaluarea programului implementat s-au utilizat două instrumente: testul de gândire creativă a 

lui Roco și testul de citire Bovet. 

Testul de gândire creativă a lui Roco e format din 5 imagini abstracte. Elevii au avut de scris în 
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dreptul fiecăreia cât mai multe asocieri, interpretări. Consider că acest test este unul potrivit pentru 

studiul derulat, deoarece putem observa astfel spontaneitatea fiecărui copil, iar cotarea se face 

foarte ușor, deoarece se pot observa diferențe obiective între testarea inițială și cea finală. Testul 

aplicat poate fi redat mai jos: 

 
 

Cel de-al doilea test cu care i-am evaluat pe copii a fost proba de citire Bovet. De această data, 

testarea a fost una orală, fiecare elev venind pe rând în sala de clasă, având în față un text, 

sarcina fiind de a citi cât mai multe cuvinte timp de 1 minut. În acest minut, cadrul didactic 

numerota cuvintele citite corect și greșit, dar șiomisiuni, confuzii literare, confuzii cuvinte, 

deformări, reluări, repetări, greșeli de punctuație, greșeli de orientare. 

Consider că prin intermediul acestei probe, putem observa obiectiv unde sunt greșelile, 

omisiunile, literele inversate și putem concluziona dacă există vreo diferență în ceea ce 

privește cele două testări realizate. 

Textul care le-a fost prezentat elevilor, e redat mai jos. 

 
Ograda 

 
Gabriel este un băiat de 8 ani. El este un bun gospodar. Are o ogradă mare, plină cu multe 

animale: găini, rațe, curci, cocoși și două vaci. Una dintre găini are 6 puișori galbeni. 

Gabriel sapă o groapă lângă gardul grădinii. A găsit câteva râme și un gândăcel. 

 

Găinile vin grămadă. Apare și Bogdan, prietenul său cel mai bun. Acesta întreabă: 

 
- Gabriel, au găinile apă? 

 
- Nu Bogdan. Trebuie să aducem. 

 
- Unde ai pus găleata? 

 
- Găleata este aici, în șopron! Mergi tu după apă? 

 
- Cu siguranță! 

 
Copilul aduce apă. Acum treaba este gata. Se duc în casă să se joace. Mama le pregătește un 

desert delicios: găluște cu prune. 

- Ce gustoase sunt, mamă! spuse Gabriel. 

 
- Așa e! spune Bogdan. Mama ta e foarte pricepută. 
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Rezultatele relevate de evaluarea programului 

 
 

Rezultate testare inițială vs finală – Roco (creativitatea) 
 

 

 

 

Nr.crt. Inițiale copii Scor testare inițială Scor testare finală 

1. A.M. 7 8 

2. B.D. 6 8 

3. B.K. 5 6 

4. C.D. 7 7 

5. C.I. 6 7 

6. C.I. 8 8 

7. F.B. 7 9 

8. G.A. 6 8 

9. H.D. 5 7 

10. H.A. 5 7 

11. M.R. 6 8 

12. M.M. 5 6 

13. M.D. 6 7 

14. N.F. 6 7 

15. P.A. 7 8 

16. P.L. 8 8 
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17. R.B. 9 9 

18. S.A. 7 8 

19. S.L. 6 9 

20. T.V. 7 8 

Medii/ 

clasă 

 7.5 7.65 

 

Rezultate testare inițială- proba Bovet 
 

Inițiale Nr.cuv 

citite 

Nr.cuv 

greșite 

Omisiuni Confuzii 

litere 

Confuzii 

cuvinte 

Reluări Repetări 

A.M. 86 0 0 0 0 0 0 

B.D. 55 2 1 2 2 2 0 

B.K. 62 1 1 2 1 0 0 

C.D. 20 4 0 3 4 2 0 

C.I. 56 1 1 2 1 2 0 

C.I. 43 2 2 2 2 0 0 

F.B. 55 2 3 3 2 0 0 

G.A. 34 2 2 2 2 0 1 

H.D. 72 3 2 3 3 0 2 

H.A. 19 2 1 2 2 0 0 
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Inițiale Nr.cuv 

citite 

Nr.cuv 

greșite 

Omisiuni Confuzii 

litere 

Confuzii 

cuvinte 

Reluări Repetări 

M.R. 26 8 9 5 4 1 0 

M.M. 51 2 1 2 2 2 0 

M.D. 82 1 1 2 1 0 0 

N.F. 72 0 0 0 2 0 0 

P.A. 51 1 1 2 1 2 0 

P.L. 49 2 2 2 2 0 0 

R.B. 79 2 3 3 2 0 2 

S.A. 83 2 2 2 2 0 1 

S.L. 71 3 2 3 3 0 2 

T.V. 59 2 1 2 2 0 1 

Media 

elevilor 

56,2 2,1 1,75 2 2 0,45 0,45 

 

 

Rezultate testare finală- proba Bovet 
 

Inițiale Nr.cuv 

citite 

Nr.cuv 

greșite 

Omisiuni Confuzii 

litere 

Confuzii 

cuvinte 

Reluări Repetări 

A.M. 90 0 0 0 0 0 0 

B.D. 60 1 1 1 1 1 0 

B.K. 66 0 1 2 1 0 0 
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C.D. 25 4 0 1 2 0 0 

C.I. 58 1 1 2 1 0 0 

C.I. 47 1 1 2 2 0 0 

F.B. 58 1 2 2 2 0 0 

G.A. 36 2 2 2 2 0 1 

H.D. 77 1 1 2 2 0 2 

H.A. 24 1 1 2 2 0 0 

 
 

Inițiale Nr.cuv 

citite 

Nr.cuv 

greșite 

Omisiuni Confuzii 

litere 

Confuzii 

cuvinte 

Reluări Repetări 

M.R. 34 6 5 4 3 1 0 

M.M. 56 1 1 2 2 2 0 

M.D. 89 1 1 2 1 0 0 

N.F. 77 0 0 0 1 0 0 

P.A. 55 1 0 2 1 2 0 

P.L. 52 1 2 2 2 0 0 

R.B. 82 2 1 2 1 0 2 

S.A. 85 2 2 2 2 0 1 

S.L. 72 2 1 3 2 0 2 

T.V. 58 1 1 2 2 0 1 
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Media 

elevilor 

60,05 1,45 1,15 1,75 1,6 0,3 0,45 

 

Tabel probă Bovet- diferențe testare inițială vs testare finală 
 

 

Testare Cuv.citite Cuv. 

Greșite 

Omisiuni Confuzii 

litere 

Confuzii 

cuvinte 

Reluări Repetări 

Inițială 56.2 2.1 1.75 2 2 0.45 0.45 

Finală 60.5 1.45 1.15 1.75 1.6 0.3 0.45 

 

 

Primul tabel s-a referit la cele două testări realizate prin intermediul probei de creativitate Roco. 

Observăm că media inițială a fost de 7.5 și cea finală de 7.65, așadar există o mică îmbunătățire 

în ceea ce privește dezvoltarea flexibilității în gândire a elevilor înscriși în clasa întâi, prin 

urmare prima ipoteză a studiului este confirmată. 

Pentru a observa dacă există diferențe referitoare la fluența în citire, am testat copiii prin 

intermediul probei Bovet, atât înainte de derularea programului, cât și după acesta. În ceea ce 

privește media de cuvinte citite, observăm că inițial, elevii au avut o medie de 56,2 cuvinte, iar la 

final media a fost de 60,05, ceea ce ne arată că a crescut cu un procentaj de 3,85%. În ceea ce 

privește pronunțarea greșită a cuvintelor, observăm că după program, acestea au scăzut (inițial 

media a fost de 2.1, iar final de 1.45), așadar elevii nu mai pronunță atât de des cuvintele în mod 

eronat. La nivelul omisiunilor, adică a lacunelor avute, observăm și de această dată că au scăzut 

în cazul etapei finale ( de la 1.75 la 1.15), copiii fiind mai atenți atunci când își citesc textul avut. 

Și în cazul confuziilor de litere observăm o 

îmbunătățire, însă nu considerabilă. Inițial, am avut o medie de 2, iar la final media a fost de 

1.75 ( o scădere de 0,25%). Referitor la confuzia de cuvinte, procentajul este în scădere și de 

această dată ( de la 2 la 1.6, adică o scădere de aproximativ jumătate de procent). Cu privire 

la reluări, media este din nou în descreștere, însă diferențele nu sunt așa de mari (doar 

0.15%). Scorul la repetări este identic în cele 2 testări. Putem afirma și de această dată că, 
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ipoteza 2 este confirmată, observând că există diferențe în ceea ce privește fluența citirii, între 

cele două testări realizate. 

 
Discuții și concluzii 

A fost de asemenea realizată o analiză SWOT , urmărind aspecte precum: puncte tari, puncte 

slabe, oportunități și amenințări. 

Ca și puncte tari, putem enumera următoarele: 

 
a) Utilizarea unor metode diverse și atractive de cultivare și dezvoltare a creativității 

 

b) Disponibilitatea copiilor. 

c) Climatul afectiv pozitiv 

d) Relația interpersonală – profesor-elev constructivă, democratică, stimulantă 

e) Activități atractive și interesante 
 

· 
 

Studiul de față are și anumite puncte slabe. Dintre acestea amintim: 

 
· a) Numărul relativ mic de participanți (20) nu permite generalizări ale experienței câștigate 

în activitățile cu școlarii 

· b) Subiectivismul probelor, pentru că ar fi putut fi și altele selecționate, cu o altă cotare 

mai exactă, cu posibilități de interpretare 

O altă componentă a analizei SWOT o reprezintă oportunitățile. 

 
Locul desfășurării cercetării. (școală, același spațiu de-a lungul a celor 2 luni de cercetare, fapt 

ceea ce ne indică că elevii au avut un mediu familiar, fără a se simți testați, observați, diferențiați) 

Ultima componentă a analizei SWOT e reprezentată de amenințări. 

 

Direcționarea numai spre anumite tipuri de activități, mai comode, mai simplu de realizat. 

 
Limitele studiului 

În primul rând, ar fi aceea că eșantioanele sunt nereprezentative. Am testat un lot de 20 de copii, 

așadar nu putem spune că rezultatul poate fi generalizat de-a lungul întregii populații românești. 

De asemenea perioada de timp este una prea scurtă, iar astfel nu putem observa diferențe 

semnificativ statistice între cele două testări realizate. 

Recomandări și studii viitoare 
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De la studiul realizat am putea propune și anumite puncte de plecare și recomandări pentru 

cercetările din viitor. Am putea realiza un studiu comparativ între fete și băieți pentru a observa 

care dintre ei își vor dezvolta fluența citirii mai rapid. De asemenea, am mai putea face un studiu în 

funcție de mediul de proveniență rural vs urban, pentru a putea observa dacă există diferențe 

semnificative între cele două categorii. 
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NEVOIA DE TRANSDISCIPLINARITATE 
-studiu de specialitate- 

 

PROFESOR: DĂNESCU IULICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUDEASA 

 

 Transdisciplinaritatea este descrisă ca o formă de întrepătrundere a mai multor discipline 

și de coordonare a cercetărilor, astfel încât să poată conduce, în timp, prin specializare, la apariția 

unui nou areal de cunoaștere. În contextul învățării școlare, abordarea transdisciplinară se face cel 

mai adesea din perspectiva unei noi teme de studiu. 

 Transdisciplinaritatea fundamentează învățarea pe realitate, favorizează viziunea globală, 

transferul de cunoștințe în contexte diverse, dar introdusă excesiv prezintă pericolul acumulării de 

lacune, al lipsei de rigoare și de profunzime în cunoaștere. 

 Activitățile transdisciplinare sunt activități care abordează o temă generală din perspectiva 

mai multor arii curriculare, construind o imagine completă a temei respective. Este tipul de 

activitate unde cunoștințele și capacitățile sunt transferate de la o arie curriculară la alta. Prin 

intermediul acestor activități se urmărește atingerea obiectivelor tuturor ariilor curriculare într-un 

context integrat. 

 Diferența dintre unitatea de învățare și activitatea tematică este aceea că o unitate de 

învățare urmărește atingerea obiectivelor de referință ale unei discipline, pe când activitatea 

transdisciplinară combină obiectivele de referință ale mai multor arii curriculare. 

 Introducerea temelor integrate transcurriculare este posibilă sub diferite forme, atât la 

nivelul curriculum-ului nucleu, cât și în cadrul curriculum-ului decis de școală. Pașii în proiectarea 

temelor transdisciplinare sunt: 

1.Identificarea – selectarea temei 

2.Planificarea timpului 

3.Dezvoltarea unei imagini globale asupra temei 

4.Formularea obiectivelor 

5.Proiectarea lecțiilor – activităților educative 

6.Evaluarea finală a temei 

 Abordarea transdisciplinară a diverselor teme are numeroase avantaje, și anume: 

- oferă elevilor posibilitatea de a-și descoperi aptitudinile și talentele; 
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- maximizează posibilitatea ca fiecare elev să învețe în ritm propriu și să fie evaluat în raport 

cu performanța sa anterioară; 

- oferă elevului posibilitatea de a se manifesta plenar în domeniile în care capacitățile sale 

sunt cele mai evidente; 

- situează elevul în miezul acțiunii, rezervându-i un rol activ și principal: să imagineze, să 

construiască pe plan mental, să investigheze, să exploreze, să creeze, să transpună în practică, să 

găsească mijloacele și resursele de traducere în fapt a ceea ce a prefigurat; 

- cultivă cooperarea  și nu competiția; 

- pune elevii într-o situație autentică, de rezolvare a unei sarcini concrete, cu o finalitate 

reală; 

- valorizează experiența cotidiană a fiecarui elev, considerând-o o ancoră în achiziționarea 

noilor abilități și capacități; 

- elevul se desprinde de timpuriu cu strategia cercetării, își însușește metode de muncă 

similare celor științifice, învață să creeze o situație problematică, să emită ipoteze asupra cauzelor 

și relațiilor în curs de investigație, să facă prognosticuri asupra rezultatelor posibile, să examineze 

și să formuleze idei și să exprime puncte diferite de vedere; 

- asigură o învățare activă care se extinde până la limita pe care însuși copilul o stabilește; 

- oferă elevilor șansa planificării propriilor activități, asigurându-le ordinea în gândirea de 

mai târziu; 

- activitățile transdisciplinare au valoare diagnostică, fiind un bun prilej de testare și de    

verificare a capacităților intelectuale și a aptitudinilor creatoare ale copiilor; 

- pot fi implicate mai multe forțe în procesul educațional: specialiști, membrii ai comunității 

locale, părinți, alte cadre didactice, realizând o cooperare educațională; 

- lasă mai multă libertate de exprimare și acțiune atât pentru elev, cât și pentru cadrul 

didactic. 

 Traversând barierele disciplinelor, concentrând aspecte ale curriculumului în asociaţii 

semnificative, favorizând adoptarea unei tematici globale de interes pentru elevi, am reușit ca, în 

activitatea didactică și pedagogică pe care o desfășor, să renunţ cu uşurinţă la stilul de lucru 

fragmentat. Abordarea de tip transdisciplinar m-a ajutat să realizez o decompartimentare a 

obiectelor de studiu implicate. Cunoştinţele specifice diferitelor discipline fuzionează şi conduc la 

dezvoltarea unor proiecte integrate. Pentru aceasta, am fost și sunt preocupată de proiectarea şi 
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realizarea dezvoltării curriculare intra-, inter- şi transdisciplinare, de a construi demersuri  

didactice interactive. De altfel, proiectarea activităţii şcolare şi extraşcolare o realizez pe teme, 

modalitate care îmi permite culegerea cunoştinţelor relevante, în jurul unui subiect, din cât mai 

multe discipline. Avantajul constă în flexibilitate şi combinare a acestor teme cu altele, fiecare 

dintre ele ajutându-ne să utilizăm altele. Temele constau în lecţii planificate pe o perioadă de 

învăţare de câteva săptămâni. ,,Poezia anotimpurilor”, ,,Copilăria şi jocul”, ,, Tradiţii şi 

obiceiuri”, ,,Cartea”, sunt câteva dintre temele pe care le-am cuprins în proiectarea 

transdisciplinară a activităţii didactice la clasa a V-a . Elevul vine cu „bagajul” de cunoştinţe din 

viaţa de zi cu zi, iar eu le „conturez”, valorificându-le. Pentru mine  este foarte important să 

valorific întreaga realitate înconjurătoare a elevului, să-i ofer o varietate de situaţii educative 

favorizante, care îi permit să facă sinteze, să sesizeze lumea văzută ca întreg, dar în acelaşi timp 

să priceapă şi sistemele, subsistemele acesteia, interdependenţa dintre ele. 

 Prin transdisciplinaritate, ca modalitate de intersectare a diferitelor arii disciplinare, reuşesc 

să pun în valoare ceea ce ştie elevul, pentru a învăţa să cunoască, a învăţa să facă, a învăţa să fie, 

a învăţa să construiască. Numai oferindu-le un mediu care le generează experienţe incitante, 

relevante pentru vârsta lor ca individualităţi, elevii au posibilitatea de a se descoperi, de a se 

exprima, de a pune probleme şi, în acelaşi timp, de a rezolva probleme . 

 Desigur că e importantă şi alegerea celor mai eficiente metode activ-participative, metode 

şi tehnici interactive moderne: dezbaterea, studiul de caz, proiectul, interviul, dilema, jocul teatral, 

brainstormingul, diamantul, ciorchinele, floarea de nufăr, colajul, aplicaţiile practice. De un real 

folos îmi sunt manualele alternative care cuprind oferte de exerciţii-joc transdisciplinare. 

 Dintre demersurile transdisciplinare pe care le-am realizat cu elevii în clasa a V-a, mă voi 

opri asupra unei teme concretizate într-un proiect, care s-a desfășurat pe parcursul a patru ore de 

limbă și literatură română. 

 Tema proiectului a fost ,,Cartea”, temă care a fost abordată din prisma următoarelor obiecte 

de studiu: limba şi literatura română, educație civică, istorie, educație tehnologică. Am început cu 

,,povestea unei cărţi” (de la tăierea copacului uscat şi până când o citim), abordare din perspectivă 

istorică. A doua activitate din cadrul proiectului a prezentat  ,,legarea cărţilor” (activitate practică 

de lipire a foilor desprinse în fascicule şi prinderea lor la cotor), ceea ce a implicat o  desfășurare 

a lecției din perspectiva educației tehnologice. 
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 Cea de-a treia activitate a fost intitulată ,,Cartea – comoară de înţelepciune”, iar pe 

parcursul acesteia elevii și-au exprimat părerile referitoare la rolul cărții și la învățăturile pe care 

aceasta le transmite cititorului. Această activitate s-a realizat prin prisma cunoștințelor dobândite 

la orele de educație civică și de limba și literatura română. 

 A patra activitate din cadrul proiectului a constat într-un joc de rol, cu titlul ,,Dialog între 

carte şi elev/cititor”, implicând, din nou, o abordare civică, cât și literară, susținută de creativitatea 

și imaginația copiilor. 

 Abordând teme transdisciplinare elevii au colaborat în grup, au învățat să se ajute între ei, 

să se bucure de succesele colegilor, au înţeles şi și-au asumat roluri în funcţie de context şi de 

competenţele personale. S-au format şi s-au dezvoltat deprinderi practice elementare şi de muncă 

organizată. De asemenea, elevii au învățat să comunice cu claritate, într-o varietate de forme 

(verbal, artistic, non-verbal), să exprime idei, sentimente, credinţe cu ajutorul mijloacelor estetice. 

  

 Pe de altă parte, în cadrul proiectului, elevii și-au exersat capacitatea de aplicare şi 

dezvoltare a gândirii critice, dar şi conştientizarea modului în care deciziile individuale afectează 

propria persoană, grupul din care face parte şi comunitatea. 
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Matematica cu ajutorul Calculatorului 

-studiu specialitate- 
 

prof. GARCEA FLORIN CATALIN 

Scoala Gimnaziala Lihulesti 

 

Calculatorul a devenit în ultimul timp un adevărat “partener” de lucru al omului în multe 

domenii de activitate. Copiii sunt fascinaţi de calculatoare, în special prin jocurile pe calculator. 

Există şi multe soft-uri educaţionale, programe utilizate pentru îmbunătăţirea culturii generale sau 

chiar pentru aşa-numita învăţare interactivă . Aceste programe sunt primite cu interes de către copii 

astfel încât cei care au avut tangenţă cu ele nu-şi mai doresc decât “lecţii la calculator”. 

Multe şcoli ( chiar din mediul rural) au fost dotate cu calculatoare şi beneficiază şi de 

programul AEL ( firma Siveco, România). Acest program ( şi altele de acest gen) poate fi folosit 

şi la orele de matematică şi reprezintă o metodă modernă de învăţare. Elevii care au avut ocazia să 

lucreze puţin cu el îl îndrăgesc şi ar vrea numai “ore la calculator”. Totuşi, în rândul profesorilor 

de matematică, există suspiciuni şi încep să se contureze polemici în ceea ce priveşte eficienţa 

învăţării cu ajutorul calculatorului. Cei mai tineri sau cei care ştiu să folosească un calculator 

consideră că aceasta ar fi “ matematica viitorului”. Alţii, în special cei mai în vârstă, sunt de părere 

că matematica se face cu „creionul şi hârtia”. Dreptate au şi unii şi alţii. Totuşi, rolul profesorului  

nu este diminuat prin folosirea calculatorului, dimpotrivă, profesorul este cel care coordonează 

lecţia . 

 Iată câteva avantaje  ale folosirii calculatorului la orele de matematică. Să luăm de 

exemplu un test grilă. Rezolvarea unui astfel de test constă în citirea cu atenţie a întrebării, 

încercuirea variantei  corecte . Acest lucru se poate realiza şi cu ajutorul calculatorului, chiar în 

AEL ( în acest caz întrebările vor fi afişate, pe rând, pe ecranul calculatorului iar elevul bifează 

varianta corectă). Evaluarea cu ajutorul calculatorului are o serie de avantaje: 

   pentru elev: - metodă atractivă ( prezenţa calculatorului); 

                 - posibilitatea de a se verifica imediat ( testele pot fi concepute  

                                 astfel încât răspunsul corect să fie afişat imediat la terminarea  

                                                     testului); 

                  - mai mare încredere în corectitudinea notei primite ( aceasta o dă  

                                                       “chiar calculatorul”) 
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    pentru profesor: - eliminarea “contestaţiilor” din partea elevilor; 

                           - evaluarea ( notarea) unui număr mare de elevi într-un timp  

                                                             foarte scurt; 

                            - timpul alocat corectării testului poate fi folosit pentru activi- 

                                                             tăţi mai “creative”. 

Utilizarea calculatorului ca mijloc de predare  prezintă o serie de avantaje, printre care: 

partea teoretică( definiţii, proprietăţi, teoreme etc.) poate fi prezentată prin intermediul 

monitorului( putem crea chiar noi, profesorii astfel de prezentări cu ajutorul aplicaţiei Power 

Point), dublat de folosirea unor fişe pentru elevi; exerciţiile simple pot fi rezolvate chiar cu ajutorul 

caclulatorului, “acesta” confirmând corectitudinrea răspunsului dat; se poate aloca mai mult timp 

pentru rezolvarea la tablă a unor probleme mai consistente;lecţia se poate finaliza şi cu o evaluare/ 

notare eficientă prin intermediul testelor de tip  grilă, realizate tot cu ajutorul calculatorului ( 

progeramul AEL permite profesorilor conceperea unor teste); creşte motivaţia învăţării ( prin 

prezenţa calculatorului la ore). 

Dar nu trebuie să cădem nici în “capcana” folosirii excesive a calculatorului, în 

detrimentul metodelor tradiţionale de predare. 

 Folosirea pe scară  largă a calculatoarelor în procesul instructiv-educativ  are şi o serie 

de dezavantaje: forţează gândirea abstractă, intelectuală; favorizează lipsa de disciplină; forţează 

utilizarea unor tipuri de raţionamente de tip maşină; limitează formarea unui limbaj corect, 

limbajul folosit la calculator fiind unul formal, de tip maşină;poate provoca serioase dereglări de 

comportament ( Internetul le permite copiilor să intre în contact cu informaţii care nu sunt potrivite 

vârstei lor); stimulează doar sentimentul unei provocări( copiii sunt fascinaţi în lucrul la calculator, 

de fapt, de elementele grafice care au fost create de către programatori, mai puţin de problema 

matematică; mecanicizează mişcările, concentrarea maximă se face nu la operaţia în sine pe care 

o are de efectuat, nu la rezolvarea matematică a exerciţiului ci la cum folosesc diferitele 

componente ale calculatorului; exclude total evaluarea itemilor cu răspuns deschis ( este foarte 

greu, aproape imposibil de programat încât să se permită utilizatorului tastarea oricărei fraze ca 

răspuns la o anumită întrebare), tipurile de exerciţii rezolvate cu ajutorul calculatorului limitându-

se la întrebări de tip grilă , asocieri de elemente, răspunsuri de tip “adevărat”, “fals”.        
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Există lecţii care pot fi realizate foarte bine cu ajutorul calculatorului. Există însă lecţii 

la care “ creta şi tabla “, “ creionul şi hârtia”  reprezintă  într-adevăr cea mai bună soluţie corectă 

de predare.  

În concluzie, calculatorul creşte motivaţia învăţării. Chiar şi cei care “se tem de 

matematică “ vor începe s-o îndrăgească mai mult dacă profesorul are bunăvoinţa şi răbdarea să 

aleagă cu grijă tema pe care să o prezinte cu ajutorul calculatorului. Totul este să nu se exagereze, 

să nu uităm care este, de fapt, adevărata matematică.  
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METODE SI TEHNICI DE PREDARE A DISCIPLINELOR TEHNICE 

Studiu de specialitate 

                                               PROFESOR:POPA EMILIA 

       LICEUL TEHNOLOGIC,,GRIGORE ANTIPA “BACĂU 

Profesorul care predă discipline tehnice,trebuie să conştientizeze provocarea de a fi în pas cu 

schimbările din domeniile de activitate și să folosească cunoștintele și experiența acumulată pentru 

a-i pune pe elevi în acele situații de învățare care să le asigure formarea și dezvoltarea 

competențelor cerute pe piața muncii,dar și dobândirea capacității de a învăța pe tot parcursul 

vieții. Elevii beneficiază de strategiile efective de predare și învățare atât în clasǎ cât și în afara ei. 

De aceea aplicarea strategiilor efective de predare este o provocare prin care putem eficientiza 

stilurile curente de predare și să luăm în considerare noi căi inovatoare pentru îmbunătățirea 

predării. 

 

 

 

I.Exemple practice - conexiunea dintre teorie și practică 

Elevii manifestă interes față de exemplele practice, din viața reală și din industrie pentru că îi ajută 

să înțeleagă mai bine noțiunile teoretice predate la clasă. Folosirea   exemplelor practice ajută la 

asigurarea legăturii dintre conceptele tehnice și aplicațiile practice întârind astfel predarea și 

învățarea efectivă. Introducerea exemplelor practice nu exclude teoria ci doar ajută la înțelegerea 

și învățarea teoriei în clasă. Este foarte important să se dezvolte simultan atât baza teoretica cât și 

cea practică. 

Folosirea exemplelor practice în clasă : 

1. ajută la ilustrarea și explicarea noilor cunoștințe teoretice făcând ca baza teoretică a acestora să 

fie mult mai accesibilă elevilor. Exemplele practice ajută elevii sa înțeleagă noile concepte care 

sunt introduse. 

2. învață elevii să aplice cunoștințele dobândite în noi situații care nu au fost prezentate în clasa. 

Acest aspect urmărit trebuie să le arate elevilor ca este foarte important să știe cum pot aplica 

principiile de baza specifice conceptelor teoretice învățate în rezolvarea problemelor specifice 

calificării. 
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Pentru implementarea eficiența a exemplelor practice profesorul trebuie să aibă în vedere 

următoarele : 

- să înțeleagă foarte bine exemplul dat și să fie capabil să-l explice, în caz contrar va produce 

confuzie în loc să-i ajute pe elevi sa înțeleagă; 

-înainte de a da o sarcina de lucru sau o temă pentru acasă profesorul trebuie să rezolve sarcina 

respectivă, în felul acesta se va asigura că știe exact ceea ce va „vedea” elevul și de asemenea va 

avea posibilitatea să anticipeze întrebările elevilor. O sarcina de lucru sau o demonstrație care nu 

este corectă creează elevului frustrări și afecteazăcredibilitatea profesorului; 

- exemplele practice să fie relevante pentru elevi, să poată fi legate de viața de zi cu 

zi la școală sau acasă; 

să aloce suficient timp pentru discutarea exemplelor. 

Categorii de exemple practice 

Exemplele practice pot fi grupate în două categorii: 

A. Cele care ajută la explicarea teoriei și a noilor concepte 

B. Cele care ilustrează aplicații ale principiilor de bază. 

În plus exemplele practice pot fi împărțite în diferite tipuri funcție de forma sub care 

sunt folosite. De exemplu exemplele practice pot fi bazate pe: 

a. Analogie; 

b. Observare; 

c. Demonstrație; 

d. Fenomene senzitive; 

e. Observarea fenomenelor secundare. 

a. Analogia. Este un instrument foarte folositor pentru explicarea noilor concepte. 

Profesorul leagă noul concept de o idee pe care elevul și-o poate forma în mintea sa. 

Un bun exemplu este analogia care poate fi facută între conceptul de conservarea energiei și 

operațiunile bancare. Oricine își poate imagina banii depuși într-un cont și să facă analogia cu 

energia cinetica. Similar se poate face analogie între economiile 

acumulate într-un cont cu presiunea sau potențialul energetic. Asa cum banii pot fi transferați între 

diferite conturi și energia se poate transfera între cele trei forme. 

Conceptul de energie pierdută prin frecare poate fi ușor prezentat sub forma plăților 

dintr-un cont, exemplu plata chiriei. 
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b. Observările. Observările pe care elevul le poate face în afara clasei ajută mult la demonstrarea 

principiilor de bază studiate în mod curent în clasa. Exemplu poate fi rezolvarea unei sarcini prin 

care elevii sunt puși în situația de a merge și observa un fenomen folosind simțirile proprii, adică 

pot vedea, auzi, simți sau mirosi, și apoi să rezume aceste observații. În clasa profesorul, 

organizează o discuție în care elevii își prezintă observațiile și explică ce înseamnă. Acest tip de 

exercițiu ajuta elevul să înțeleagă noile concepte sau principii de baza dar să și învețe cum trebuie 

observate fenomenele înainte de a încerca să le analizeze. 

c. Demonstrarea experimentală. În condițiile în care echipamentele necesare realizării unui 

experiment sunt greu de asigurat este necesar să știm că putem apela la elemente foarte simple. De 

exemplu pentru a demonstra factorii care afectează forța de antrenare și ridicare aerodinamică se 

poate folosi o simplă foaie de hârtie. Se ține o foaie de hârtie paralelǎ cu podeaua după care i se da 

drumul și se observă mișcarea.Apoi se iau alte câteva foi de hârtie mototolite se lasă să cadă și se 

observă miscarea. 

În ambele cazuri se foloseste același material, aceeași masă, actionează aceeași forța gravitațională. 

De aceea acești parametri pot fi eliminați. Prin eliminarea acestor parametri elevii vor înțelege ca 

cel mai important parametru este acțiunea forței de antrenare aerodinamică asupra celor două 

corpuri diferite. 

d. Detectarea. Exemplele de detectare sunt concepute astfel încât elevii să poate„simți” știința 

înaintea studierii fenomenului. Scopul este că elevii să aibă de rezolvatexperimente care să le 

permită să simtă diverși parametri care apar în teorie. Un excelent exemplu poate fi studierea 

relației dintre viteza și cuplu pentru un sistem de 

transmitere a vitezei folosind o bicicleta cu 10 viteze. Elevii sunt puși să schimbe viteza bicicletei 

pentru toate cele 10 combinații de pinioane învârtind pedala cu mâna și să explice cum au simțit 

relația dintre viteza și cuplu pentru una dintre treptele de 

viteza. Aceasta metoda nu ajută la înțelegerea conceptelor ci ajută la ilustrarea aplicării principiilor 

de bază. 

e. Efecte secundare. Aceasta metodă demonstrează de fapt cǎ ceva din explicația unui fenomen 

ingineresc nu este evident. Scopul în acest caz este de a-i pune pe elevi să ia în considerare toate 

explicațiile posibile mai puțin cea mai evidentă. Un exemplu poate fi observarea direcției de 

deplasare a unui balon cu heliu legat de podeaua unei mașini când aceasta accelerează. În mod 

evident toți se vor aștepta ca balonul să de deplaseze în spate ca urmare a forței de inerție. În 
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realitate elevii vor nota că balonul se deplasează în fața. Investigarea forțelor care acționeaza 

asupra balonului poate face 

obiectul unei teme pentru acasă sau a unei discuții în clasa. În ambele cazuri elevii trebuie să 

realizeze că asupra balonului acționează forța portantă. Când mașina accelerează aerul din spatele 

mașinii este comprimat ușor, rezultând o densitate crescătoare a aerului din față spre spatele 

mașinii. Heliul din balon este mai ușor  decât aerul din mașina de aceea apare forța portantă care 

acționează în plan orizontal. 

 

II„Arată și spune”- inversarea rolului elevului 

Tehnica „Arată și spune” este o altă formă a tehnicii „ Exemple practice”. Aceasta tehnica are 

rolul de a inversa rolul între elevi și profesor, schimbând astfel și perspectiva asupra problemei. 

Premisa de baza a tehnicii „Arată și spune” este aceea ca dacă cineva poate 

explica un concept altcuiva atunci el sau ea înțelege întradevar acel concept. 

Un proiect tipic „Arată și spune” cere unui grup de elevi să explice o teorie dată sau un fenomen 

restului clasei și de asemenea să demonstreze un exemplu fizic care ajută la vizualizarea 

fenomenului. Aproape orice exemplu care poate fi demonstrat convingător în 

clasa poate fi un proiect” Arată și spune”.Ţinta acestor exerciții este să provoace elevii să vină cu 

soluții creative la probleme dar fără a-i suprasolicita. În alta ordine de idei, pentru a evita situațiile 

stânjenitoare și pentru a fi siguri că demonstrațiile sunt folositoare întregii clase, este necesar ca 

profesorul să cunoască dinainte planul prezentării realizate de elevi. 

Punând elevii în rolul unui profesor îi determinăm să privească mai atent problema ce trebuie 

prezentată. Elevii vor fi forțați să–și clarifice propria gândire și înțelegere până la momentul în 

care vor trebui să explice și să demonstreze fenomenul colegilor lor. În cautările de exemple în 

afara clasei sau pentru demonstrații care să poată fi performate în clasa, elevii vor trebui să caute 

conexiunea dintre teorie și aplicațiile practice. 

III.Tehnica diagramelor în prezentarea lecției 

Tehnica diagramelor sau schemelor bloc, ca scenariu aplicat la clasa, este un instrument pentru 

reprezentarea precisă și concisă a fluxului de informații de-a lungul diferitelor stadii în dezvoltarea 

conceptelor teoretice și în formularea sau analiza problemelor tehnice. 

Diagramele sunt instrumente care ajută la organizarea logică a informațiilor în clasă. 
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Diagramele sunt unul dintre cele mai indispensabile instrumente de organizarea informațiilor și 

pot fi folosite în mod egal și eficient în transmiterea și prezentareainformațiilor atât în clasa cât și 

în laborator. 

IV.Învățarea prin experiență 

În cadrul metodelor tradiționale, predarea se realizează într-o sală de clasă unde elevii 

asculta, iau notițe, copiază materiale și execută sarcini de lucru. În multe cazuri prin predare nu se 

reușește asigurarea transferului de cunoștințe către elevi chiar dacă aceștia au cunoștințe tehnice 

în domeniu. Acest lucru se întâmplă pentru că elevilor le este suficient de  greu să asculte, să ia 

notițe și să și înțeleagă. Cele mai bune tehnici de predare sunt cele care implică elevul efectiv, dar 

acestea consumă mult timp și sunt destul de dificile. 

Prelegerea, în cazul învățării active, este înlocuită cu angajarea elevilor în accelerarea procesului 

de învățare efectivă. Învățarea prin experiență este un proces a cărui continua evaluare 

șiîmbunătățire se poate realiza la infinit pe baza ciclului lui Deming: „Planifica-Execută-Verifică-

Acționează”. Acest proces de îmbunățire continuă pe baza feedback-ului implică un cadru pentru 

evaluarea obiectivelor, evaluarea rezultatelor și implică un program și o strategie pentru atingerea 

scopurilor urmărite. Sarcina profesorului este să definească, să 

monitorizeze, să controleze și să desfășoare procesul de predare învățare, îmbunătațind  continuu 

acest proces prin îmbunătățirea continuturilor, modalitații de transfer a 

cunoștințelor,managementul activităților, evaluare, atitudine, etc., și să-i ajute pe elevi să învețe în 

pași mici. Această tehnica de predare este aplicată în mod deosebit în învățământul profesional și 

tehnic având o contribuție deosebită la îmbogățirea experienței pentru a realiza o predare efectivă. 

Aplicarea metodelor moderne de predare- învățare la disciplinele tehnice 

Cerinţele progresului tehnico-economic și condiţiile concurenţei pe piaţa muncii impun 

desfăşurarea unui proces de învățământ care să asigure o cultura generală, pe fondul căreia să 

se dezvolte gândirea tehnică, să promoveze o reacţie pozitivă faţă de mediul tehnic și să formeze 

premizele tehnice și practice ale însuşirii în condiţii bune a disciplinelor ce asigură o calificare și 

o specializare înaltă. 

Liniile fundamentale spre care tinde perfecţionarea metodologiei învățământului sunt: 

- În direcţia activizării maxime a tuturor metodelor și procedeelor de instruire 

- În direcţia aplicării unor metode care reuşesc să cultive intregul potenţial individual 

Clasificarea metodelor pentru o învățare activă: 
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I. Metode care favorizeaza înţelegerea conceptelor și ideilor 

- Discuţia 

- Dezbaterea 

- Jocul de rol 

II. Metode care stimulează gândirea și creativitatea 

- Studiul de caz 

- Rezolvarea de probleme 

- Jocul didactic 

- Experimentul 

III. Metode prin care elevii sunt învățati să lucreze productiv cu alţii 

- mozaicul 

- cafeneaua 

- proiectul în grupuri mici 

Exemple de metode cu valențe activizatoare: 

 

a.Metoda mozaicului (Jigsaw) 

 

Mozaicul este o metodă de învăţare, care se bazează pe distribuirea sarcinilor deînvăţare unor 

grupuri de elevi, astfel că, în urma colaborării, fiecare elev să aibă întreagă  schema de învăţare. 

Structurile cooperative mozaic24 se caracterizează prin faptul că, într-un grup cooperativ,fiecare 

dintre colegi devine expert în anumite aspecte ale subiectului studiat. 

Metoda presupune învăţarea prin cooperare la nivelul unui grup şi predarea achiziţiilor dobândite 

de către fiecare membru al grupului unui alt grup. 

Pasul 1. Se împarte clasa în grupe de câte 4 elevi ; 

Pasul 2. Se numără până la 4, astfel încât fiecare membru al celor 4 echipe să aibă un număr de la 

1 la 4; 

Pasul 3. Se împarte tema în 4 subteme ; 

Pasul 4. Fiecare membru al grupelor va primi o fișă de învățare (elevii cu nr.1 –fişa nr.2.1, cei cu 

nr. 2 –fișa nr. 2.2) 

Pasul 5. Se dă sarcină: fiecare elev va trebui să studieze întreaga lecție, care va fi însă predată de 

colegii de grup pe fragmente 
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Pasul 6. Toți elevii cu nr. 1 se adună într-un grup, cei cu nr. 2 în alt grup…și se vor numi “experți”; 

Pasul 7. ”Experții” citesc fragmentul care le revine, discută între ei, hotârăsc modul în care vor 

preda; 

Pasul 8. Se refac grupele inițiale și “experții” predau celorlalți colegi de grupă ceea ce au studiat; 

Pasul 9. Profesorul v-a răspunde întrebărilor la care “experții” nu au știut să răspundă și corectează 

eventualele informații eronate. 

Mozaicul este o metodă complexă, cu multe implicaţii pedagogice, însă cea mai importantă latură 

a sa rămâne potenţialul uriaş pentru dezvoltarea sentimentului de responsabilitate. 

b.Metoda „schimbă perechea”: 

Metodă de predare învăţare interactivă de grup ce constă în rezolvarea sarcinii de lucru în pereche. 

Principalul obiectiv al acestei metode este stimularea comunicării şi rezolvarea de probleme. 

Această metodă poate fi folosită indiferent de disciplină. 

1. Etapa organizării colectivului în 2 grupe egale (2 rânduri de scaune) 

2. Etapa prezentării şi explicării problemei 

3. Etapa de lucru în perechi 

4. Etapa analizei ideilor şi a elaborării concluziilor 

Teme de studiu: rezolvări de probleme de pe o fişă, exerciţii, fişe cu diverse sarcini de lucru. 

Cercul din exterior se roteşte în sensul acelor de ceasornic, realizându-se schimbarea partenerilor 

în pereche. Elevii au posibilitatea de a lucra cu fiecare membru al clasei. 

Avantaje: este o metodă interactivă de grup; stimulează cooperarea în echipă, ajutorul reciproc, 

înţelegerea şi toleranţa faţă de opinia celuilalt; dezvoltă inteligenţa logicămatematică,inteligenţa 

interpersonală. 

c.Metoda cubului 

Metodă care presupune exploatarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe perspective, 

permiţând abordarea complexă şi integratoare a unei teme(descrie, compară,asociază, analizează, 

aplică, argumentează).           
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Instrucţiunile de pe feţele cubului          Sarcina de lucru pe care o cere 

1. Descrie                                                      Cum arată? 

2. Compară                                                    Cu cine, cu ce seamănă şi de cine diferă? 

3. Asociază                                                 La ce te face să te gândeşti? 

4. Aplică                                                        Cum poate fi folosit? 

5. Analizează                                                 Ce conţine? Din ce este făcut? 

6. Argumentează                                            Este bun sau rău, dorit sau nedorit, folositor sau 

                                                                        nefolositor? De ce? 

e.Metoda jocului  

Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care profesorul consolidează,precizează şi chiar 

verifică cunoştinţele elevilor, le îmbogăţeşte sfera lor de cunoştinţe, pune în valoare şi le 

antrenează capacităţile creatoare ale elevilor. 

În cazul în care jocurile organizate au scop educativ bine precizat, devin metode de instruire, iar 

dacă jocul este folosit pentru a demonstra o caracteristică a unei lecţii,acesta devine un procedeu 

didactic. 

Metodica desfăşurării unui joc didactic cuprinde : 

 introducerea in joc 

 executarea jocului 

 complicarea jocului 

 încheierea jocului 

Jocul didactic nu poate fi desfăşurat la întamplare; în aplicarea lui trebuie să se ia în considerare 

următoarele condiţii: 

1. jocul să se constituie pe fondul activităţii dominante urmărindu-se scopul şi sarcinile lecţiei ; 

2. să fie pregătit de profesor în direcţia dozării timpului şi a materialului folosit ; 
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3. să fie variat, atractiv,să îmbine forma de divertisment cu cea de învăţare ; 

4. să se folosească atunci când elevii dau semne de oboseală ; 

5. să creeze momente de relaxare, de odihnă, în vederea recuperării energiei nervoase a elevilor ; 

6. să antreneze toţi copiii în activitatea de joc 

7.să fie proporţionat cu activitatea prevăzută de programă şi structurat în raport cu tipul şi scopul 

lecţiei desfăşurate; 

8. să urmărească formarea deprinderii de muncă independentă ; 

9. după caz, sarcinile didactice ale jocului să fie date diferenţiat pentru a preîntampina rămâneri în 

urmă la învăţătură ; 

10. să solicite gândirea creatoare şi să valorifice cu maximum de eficienţă posibilităţile intelectuale 

ale elevilor. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1.C CUCOȘ-PEDAGOGIE ,IAȘI ,2008 

2.I.T.RADU –PEDAGOGIE,BUCUREȘTI,2000 
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CAP. VI- TESTE DE EVALUARE 
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Liceul Teoretic ,,IONIŢĂ  ASAN”                             Nume şi prenume : 

Caracal, Olt                                                                   Clasa : 

Prof. BUGA  IONELA  MĂDĂLINA                         Data : 

 

                                 TEST  DE  EVALUARE -  Disciplina Geografie 

                                        (tip – Bacalaureat – clasa a XII – a ) 

 

 

SUBIECTUL  I ( 30 puncte ) 

 

A. 

Precizaţi : 

     1. Numele statelor marcate pe hartă cu literele C şi I . 

     2. Numele oraşelor capitală marcate pe hartă cu cifrele 5 şi 11 .                        4 puncte 

 

B. Scrieţi pe foaia de examen răspunsurile corecte completând propoziţiile de mai jos : 

    1. Capitala statului marcat cu litera D este străbătută de fluviu…………………… 

    2. Ţărmul cu fiorduri ete specific statului marcat pe hartă cu litera………………. 

    3. Peninsula din Marea Neagră, ce aparţine statului notat pe hartă cu litera F se                                                                     

numeşte………………….. .                                                                                     6 puncte 

 

 

C. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect : 
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    1. Fluviul Dunărea străbate capitalele marcate pe hartă cu cifrele :  

        a. 3 şi 13 ;                b. 11 şi 13 ;               c. 4 şi  8  ;            d. 4 şi 15. 

    2. ,,Oraşul de aur” al Europei este supranumită  capitala statului marcat pe hartă cu litera  : 

       a. I ;                        b. E ;                         c. D ;                  d. A.     

    3. Pe teritoriul statuli a cărui capitală este marcată cu cifra 10 se află vulcanul : 

       a. Hekla  ;               b. Kilimanjaro ;        c. Tejo ;             d. Vezuviu. 

    4. Este supranumită ,,ţara trandafirilor” , ţara marcată pe hartă cu litera : 

       a. A ;                      b. H ;                         c. G                    d. E . 

    5. Hidroenergia deţine un procent de 100% , în statul marcat pe hartă cu litera : 

       a. F ;                      b. C  ;                         c. I  ;                  d. H .                10 puncte. 

 

 

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartă cu litera C şi clima statului marcat 

pe hartă cu litera F                                                                                 6 puncte. 

- Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă : temperature medii 

anuale, precipitaţii medii anuale, vînturi, tipuri de clmă, etaje climatice, factori care influienţează 

clima, amplitudinea termică. 

- Se acordă punctajul complet, dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparative şi nu 

separate. 

 

E. Prezentaţi două argumente care să demonstreze, potenţialul hidroenergetic ridicat, al râurilor 

din statul marcat pe hartă cu litera  C .                                                4 puncte . 
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SUBIECTUL AL II – LEA  ( 30 de puncte ). 

 

 
 

A. Precizaţi  : 

1. Numele unităţilor de relief marcate pe hartă cu literele B şi A . 

            2. Numele oraşului marcat cu cifra 6 şi al râului marcat cu numărul 5 .      

                                                                                                                               4 puncte. 

B. Scrieţi pe foaia de examen răspunsurile corecte, completând propoziţiile de mai jos :           

     1. Face parte din categoria oraşelor antice, oraşul notat pe hartă cu cifra…………… 

     2. Grindurile sunt specifice unităţii de relief notate pe hartă cu litera………………. 

     3. ,,Vulcanii noroioşi” sunt specificii unitaţii marcate pe hartă cu litera……………… 

                                                                                                                                6 puncte 

C. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect : 

     1. Structuri de tip ,,dom” sunt specifice unităţii marcate pe hartă cu litera : 

        a. E ;                    b. C ;                     c. A   ;                  d. B . 

     2. Influenţe climatice submediteraneene pătrund în unitatea de relief notată cu : 

       a.B ;                      b. C ;                     c. E ;                    d. D . 

     3. Unităţile notate pe hartă cu literele B şi C au in comun :  

        a. altitudini de 1000 m ;                     c. sunt podişuri ; 

        b. influenţe continentele ;                  d. prezintă iazuri. 

     4. Cele mai mari, podgorii din România sunt localizate în unitatea  notată cu : 

        a. A ;                   b. E ;                       c. D ;                  d. B . 

     5. Cel mai mare bazin carbonifer al ţării este localizat în unitatea marcată pe hartă cu litera : 
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        a. B ;                   b. A ;                      c. D ;                   d. C.                     10 puncte 

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţiilor marcate pe hartă, cu literele A şi E. 

- Deosebirile se pot referi la oricare dintre elementele reliefului : mod de formare, tipuri de roci, 

altitudini, orientarea culmilor, fragmentare, tipuri de relief. 

- Punctajul complet va fi acordat, dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.                                                                                                   

6 puncte 

 

E.Precizaţi  : 

     1. o cauză, prin care să explicaţi diferenţa între cantităţile medii anuale de precipitaţii dintre 

unităţile marcate pe hartă cu literele E şiB . 

     2. un factor al existenţei feliefului glaciar in unitatea marcată cu litera D . 

                                                                                                               4 puncte 

 

 

 

 

SUBIECTUL  AL  III – LEA ( 30 de puncte ) 

 

 
 

 

A. Precizaţi : 

     a. Valoarea maximă, lunară a cantităţii medii de precipitaţii lunare, precum şi luna în care se 

înregistrează. 

     b. Valoarea minimă lunară, precum şi luna în care se înregistreazî.            4 puncte 

 

B. Precizaţi : 

     1.Tipul de climat, în care se încadrează graficul prezentat mai sus . 

     2. Diferenţa dintre valoarea maximă şi cea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 

     3. Un factor care influenţează variaţia cantităţii de precipitaţii medii lunare. 

                                                                                                                          6 puncte 

C. Caracterizaţi Ucraina, precizând : 

     1. doi vecini membrii U.E.; 

     2. două unităţi de relief ; 

     3. un tip de climă ; 

     4. un etaj de vegetaţie şi o clasă de sol ; 
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     5. două oraşe altele decât capitala ; 

     6. o resursă naturală specifică.                                                                    10 puncte 

 

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire, între relieful Câmpiei Europei de Nord şi relieful 

Câmpiei Europei de Est . 

- Deosebirile se pot referi la oricare dintre elementele reliefului : mod de formare, tipuri de roci, 

altitudini, orientarea culmilor, fragmentare, tipuri de relief. 

- Punctajul complet va fi acordat, dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.                                                                                                               

6 puncte 

 

E. Precizaţi două argumente pentru a demonstra că Franţa, primeşte anual cel mai mare număr 

de turişti, având astfel o contribuţie importantă la venitul naţional.       

                                                                                                                           4 puncte 

 

 

 

                                           

 BAREM DE CORECTARE 

 

 

SUBIECTUL  I  ( 30 de puncte ) 

 

A. 1. C- Norvegia     1p 

         I – Cehia          1 p  

    2. 5 – Vilnius        1 p 

       11 – Berna         1 p . 

 

B. 1 . Sena                2 p 

     2. C                      2 p 

     3. Crimeea           2 p. 

 

C.   1 . c 

2. a. 

3. d. 

4. d 

5. b. 

 

D. Se acordă câte 2 puncte, pentru fiecare deosebire climatică enunţată corect şi 

comparativ. 

 

E. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare argument precizat corect. 
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SUBIECTUL  AL II – LEA ( 30 de puncte ) 

 

A. 1. B – Pod. Sucevei             1 p 

         A – Subcarpaţii Curburii    1 p 

    2.  6 – Focşani                       1 p 

        5 – Someş                          1 p . 

 

B. 1. 10                                      2 p 

     2. E                                       2 p 

     3. A                                       2 p. 

 

C. 1. b                                       2 p 

     2. d                                       2 p 

     3. c                                       2 p 

     4. a                                       2 p 

     5. c                                       2 p. 

 

D. Se acordă câte 2 puncte, pentru fiecare deosebire de relief enunţată corect şi 

comparativ. 

 

E.   1. 2 puncte pentru precizarea cauzei ce determină diferenţa de precipitaţii, 

2. 2 puncte pentru precizarea unui factor ce determină formarea reliefului glaciar. 

 

 

 

SUBIECTUL  AL  III –LEA ( 30 de puncte ) 

 

A. a. 70 mm, iunie                    2 p 

     b. 30 mm, februarie             2 p . 

 

B 1. temperat – oceanic            2 p 

    2. 40 mm                               2 p 

    3. circulaţia maselor de aer   2 p . 

 

C.1 România, Polonia, Ungaria etc.     2p 

    2. oricare două unităţi de relief        2 p 

    3. climă temp – continentală            1 p 

    4. stepă 

        Clasa molisoluri                           2 p 

    5. oricare 2 oraşe                               2 p 

    6. minereuri de fier etc.                     2 p 

 

D. Se acordă câte două puncte pentru fiecare răspuns corect. 

 

E. Se acordă câte 2 puncte, pentru fiecare argument precizat corect. 

   


