Str. Ştefan cel Mare nr. 23, Hîrlău, Jud. Iaşi
Tel: /Fax: +40 (0)232 720 467/ 232 722 433
E-mail: scoalapetruraresh@yahoo.com

___________________________________________

OBICEIURI ȘI TRADIȚII
LA ROMÂNI

EDIȚIA a IX-a
TIPUL PROIECTULUI – Judeţean
INSTITUȚIA COORDONATOARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,PETRU RAREȘ,,HÎRLĂU
Str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 23, Hîrlău, jud. Iaşi
Tel. /fax 0232720467 e-mail:scoalapetruraresh@yahoo.com
COORDONATORI - prof. RUGINĂ TEREZA MARIA
- prof. ONOFREI GABRIELA
- prof. MUNTEANU MIRELA
Persoană de contact: prof. RUGINĂ TEREZA MARIA
tel: 0756847109 tereza_rugina@yahoo.com
PERIOADA : septembrie 2018 - februarie 2019
DOMENIUL :cultural artistic - folclor, tradiții, obiceiuri

PARTENERI: Inspectoratul Școlar Județean Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Primăria orașului Hîrlău
Casa de Cultură a orașului Hîrlău
Biblioteca orășenească Hîrlău
Muzeul viei și vinului Hîrlău
Clubul Copiilor Hîrlău
Protopopiatul Hîrlău
COLABORATORI : Liceul Tehnologic Hîrlău, Şcoala Gimnazială Pîrcovaci, Şcoala Gimnazială Scobinţi,
Şcoala Gimnazială Deleni, Parohia Pîrcovaci, Parohia Boscoteni, Parohia Buhalnița, Parohia Zlodica,
Protopopiatul Botoșani, Parohia Bătrânești George Coșbuc

DATELE DE CONTACT ALE COORDONATORILOR PROIECTULUI :
RUGINĂ MARIA TEREZA, profesor pentru învățământul primar
tel: 0756847109 tereza_rugina@yahoo.com
GABRIELA ONOFREI, profesor pentru învățământul primar
tel: 0748330822onofrei_gabriela_liliana@yahoo.com
MUNTEANU MIRELA, profesor pentru învățământul primar
tel: 0745303974, mirela_munteanu_10@yahoo.com

ARGUMENT:
Cadrele didactice au datoria morală de a păstra şi cultiva în sufletul generaţiilor următoare
dragostea şi respectul faţă de tradiţiile şi obiceiurile româneşti, faţă de arta populară specifică
zonei.
În urma unui chestionar aplicat pe un eșantion de 300 de elevi din cadrul școlii noastre, am
constatat că 80% dintre aceștia nu cunosc multe despre obiceiurile și tradițiile poporului român,
petrecând majoritatea timpului lor liber în fața calculatorului sau pe telefonul mobil.
Acest proiect devine oportunitatea prin care elevii pot lua contact direct cu valorile
culturale, se pot întoarce la izvoare , la autentic, pentru a se constitui în ceea ce numim, cu
dragoste şi mândrie, identitate naţională.

SCOP:Realizarea unor activități educative destinate elevilor din învățământul primar și gimnazial
în vederea reînnoirii spiritului tradiţiilor străbune şi dezvoltarea personalităţii copiilor, promovând
mândria de a fi român.

OBIECTIVE SPECIFICE:
- realizarea unor creaţii originale ale elevilor din materiale naturale(bostani, păpuşi, strigoi,
vrăjitoare, sorcove, etc.);
- descoperirea pasionaţilor de tradiţie românescă autentică şi descoperirea talentelor;
- punerea în valoare a costumelor populare şi obiectelor specific româneşti ( batiste cusute ,
obiecte din lemn, obiecte din lut, etc.);
- redarea scenică a unor ritualuri;
- formarea şi dezvoltarea simţului patriotic, precum şi acceptarea interculturalităţii ca element de
îmbogăţire a culturii româneşti.

RESURSE:
a.
b.
c.
d.

resurse umane : 500 de elevi, 55 profesori, 100 de părinți.
resurse materiale: icoane, covoare, costume populare, vase din lut, etc.
resurse financiare: sponsorizări;
temporale: septembrie 2018 - februarie 2019
GRUPUL ȚINTĂ: preşcolari şi elevi ciclul primar, gimnazial, liceal

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:
Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activitate

Constituirea unei baze
de date cu profesorii
participanți la proiect şi
popularizarea pe siteurile de profil

1.

1.

2.

Diseminarea
rezultatelor
proiectului în
10 unități
școlare, întrun interval de
3 luni

Realizarea
unor creaţii
originale ale
elevilor din
materiale
naturale (bostani, păpuşi,
strigoi, vrăjitoare, sorcove,
etc.);

Descoperirea
pasionaţilor
de
tradiţie
româ-nescă
autentică
şi
descoperirea
talentelor;

Realizarea unor
materiale electronice cu
rezultatele proiectului și
transmiterea acestora
către profesorii implicați
Organizarea unor
evenimente de
diseminare în cele 10
unități școlare
*Concurs de creaţii
literare ,, Candoarea
sărbătorilor “ 23 nov.
2018
/jurizare
/
premiere;

Luna

Luna

Luna

1

2

3

Luna

Luna

Luna

4

5

6

Responsabili

Prof. Onofrei
Gabriela

Prof.
Munteanu
Mirela

Prof. Rugină
Tereza
Prof. Onofrei
G.
Prof. Acsinte
Maria
Prof. Crețu
Maria

*Concurs de creatie
plastică
,,Suflet
in
sărbătoare “
-23 nov.2018 - ( format
A4 si afişe - tehnici
diverse)/
expoziţie/
premiere,
Școala
Gimnazială
,,Petru
Rareș,,
*Concurs de cultură
generală
pe
teme
etnografice, oct 2018
Școala Gimnazială ,,Petru
Rareș,,

Prof. Rugină
Tereza
Prof.
Munteanu
Mirela
Prof. Rugină
Tereza
Prof. Mușei
Luminița

3.

4.

5.

6.

*Concurs de prezentare
a
portului
popular
,,Parada
costumului
popular”
jurizare/
premiere /concurs de
interpretare ( scenete,
cântec popular, creaţii
din folclorul copiilor),
29 nov. 2018, Clubul
copiilor-Hîrlău

Prof. Rugină
Tereza

*Concurs de interpretare
– cântece patriotice şi
scenete dedicate Unirii –
23 ian. 2019

Prof. Rugină
Tereza

Punerea
în
valoare
a
costumelor
po-pulare
şi
obiectelor
specific româneşti ( batiste
cusute
,
obiecte
din
lemn, obiecte
din lut, etc.);
Îmbogăţirea
universului
cunoaşterii
prin
cercetarea
producţiilor
folclorice
autentice;

*Realizarea
expoziţiei
etnografice şi de icoane
( standuri ) 29 nov.2018,
Clubul copiilor-Hîrlău

Prof. Rugină
Tereza

Formarea şi
dezvoltarea
simţului patriotic, precum şi
acceptarea
interculturalităţii
ca
element
de
îmbogăţire a
culturii româneşti.

*Degustare de bucate
tradiţionale
specifice
sărbătorilor(
Sfântul
Andrei, Sfântul Nicolae,
Crăciun), 29 nov. 2018,
Protopopiat Hîrlău

Redarea
scenică a unor
ritualuri;

*Vizitarea
expoziţiei,
dec 2018, Clubul copiilor
- Hîrlău
*Concurs de etnografie ,,
Obiect
autentic
strămoșesc “29 nov.
2018

Prof. Onofrei
Gabriela
Prof.
Munteanu
Mirela

Prof. Onofrei
Gabriela

Prof.
Cordineanu B.
Prof. Rugină
Tereza
Prof. Mușei
Luminița
Prof.
Munteanu
Mirela

REZULTATE:
Calitative: dezvoltarea personalității elevilor și mândriei naționale prin cunoașterea și
promovarea obiceiurilor și tradițiilor românești
Cantitative: - realizarea de expoziţii
- realizarea unor colecţii de obiecte tradiţionale;
- prezentarea power point a proiectului

Prof. Rugină
Tereza
Prof. Onofrei
Gabriela
Prof.
Munteanu
Mirela

- realizarea unui CD/DVD care să cuprindă întreaga activitate desfăşurată;
- realizarea unei reviste cu lucrările copiilor

IMPACTUL PROIECTULUI: implicarea cât mai multor participanţi şi stimularea interesului
pentru cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor străbune şi a orizontului local.

BUGETUL PROIECTULUI – 1000 lei






200 de diplome
5 albume cu fotografii
25 panouri pentru expoziție
Consumabile (hârtie, ace, alte materiale )
Revista cu lucrările elevilor premiați.

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A REZULTATELOR:
- diplome specifice fiecărei secţiuni
- adeverinţe pentru cadrele didactice
- realizarea unor expoziţii (desene/afişe/icoane/obiecte tradiţionale)

DISEMINARE: Detalii privind desfășurarea și participarea la acțiunile proiectului puteți obține de
pe site-ul www.didactic.ro, scoalapetruraresh@yahoo.com, Facebook grup proiect educational
,,Obiceiuri și tradiții la români ”, www. Hirlau625.wordpress.com.

SUSTENABILITATE: numărul foarte mare de beneficiari direcți și indirecți participanți la
activitățile proiectului și interesul deosebit manifestat pentru păstrarea și transmiterea valorilor
culturale românești.

Coordonatorii proiectului:
Prof. Rugină Tereza
Prof. Onofrei Gabriela
Prof. Munteanu Mirela

