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PLEDOARIE PENTRU ARTĂ, CULTURĂ, SPIRITUALITATE, TRADIŢIE....... FRUMOS
,,Dacă arta este o nebunie, ea este o dulce nebunie, pe care oamenii ar trebui nu
numai să o ierte, dar chiar s-o caute. Îmi privesc chipul şi îmi cântăresc sănătatea.
Amândouă poartă semnele grijilor, ale ambiţiilor şi remuşcărilor care contorsionează
fizionomia fiecăruia din noi. Iată de ce ar trebui să iubim arta. E procura acelora care vor
să-şi echilibreze viaţa, calmul, împlinirea morală şi chiar sănătatea” - Jean-Baptiste Camille
Corot
Tezaure umane vii sunt persoanele care deţin, la cel mai înalt nivel,
deprinderile şi tehnicile necesare pentru producerea anumitor aspecte de viaţă
culturală a unui popor şi pentru continuarea existenţei patrimoniului lor cultural
material
Păstrarea nealterată şi cultivarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare româneşti trebuie
să rămână un deziderat pentru cei ce au menirea de a deschide drumul cunoaşterii pentru
generaţiile tinere, începând de la vârstă fragedă.
Ce se întâmplă cu tradiţiile?
Tradiţiile, îndeobşte sărbătorile tradiţionale, reprezentau odată sisteme culturale care
reglementau comunitatea. Societăţile cele mai bine articulate, echilibrate, care urmează o
evoluţie normală, sunt acelea în care omul îşi cunoaşte foarte bine rolul. Dar, trebuie spus,
aceste sisteme suportă acumulări, salturi calitative. Ele nu sunt fixe. Ele sunt supuse unor
procese evolutive determinate de istorie, procese care merg în sensul evoluţiei sociale. Îmi
place să cred că societatea românească încă are această bază temeinică, iar elementul
esenţial care caracterizează societăţile echilibrate este acela că nu se distrug din interior.
Lucrul cel mai important în societatea modernă este identificarea ta sau acceptarea unei
componente culturale unde tu să te regăseşti, la fel ca părinţii, bunicii şi cei care te-au
precedat sau, invers, să nu te regăseşti acolo, să refuzi identificarea. Iar modernitatea
oferă o paletă foarte largă de opţiuni.
Cum supravieţuiesc tradiţiile exploziei informaţionale?
Cultura a căpătat o tipologie audiovizuală. Cultura modernă bulversează posibilităţile
de acceptare a ofertei, care este mult prea mare. Şi, în cadrul acestei oferte, apare
discrepanţa între informaţia pe care o avem despre cultura noastră tradiţională şi oferta
extrem de agresivă pe care o avem despre alte forme de exprimare ale culturii universale.
Ar fi trebuit să învăţăm despre cultura tradiţională aşa cum învăţăm istoria, literatura sau
geografia, pentru că este un segment important al culturii europene şi al culturii
individuale. La nivel instituţionalizat nu s-a rezolvat problema cunoaşterii culturii
tradiţionale româneşti. Se foloseşte prea mult un mecanism artificial de cunoaştere, lipsit
de substanţă. Folosim cuvinte, expresii, forme, cântări, decoruri, acolo unde nu cunoaştem
semnificaţiile.
Există diferenţe mari între ce se întâmplă acum şi ce era în urmă cu o sută de
ani?
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„Frumuseţea reprezintă promisiunea fericirii” - Henri Rousseau

Culturile tradiţionale reflectau o mentalitate religioasă, raporturile omului cu
transcendentul, rolul lui. Ce trebuie să facă şi ce nu. Îi reglementau viaţa: ce mănâncă, ce
bea, cum se îmbracă, ce face când se căsătoreşte. Ce face când îl duce pe tatăl său la
cimitir. Şi câte şi mai câte. Nimeni nu ar fi avut curajul, să facă ceva care nu se încadra în
acest cod. Comportarea religioasă este elementul principal al culturii tradiţionale. Or, de
vreo sută şi ceva de ani are loc un proces de desacralizare, de ritualizare şi de secularizare
a structurilor tradiţionale.
În cadrul acestui proces se păstrează formele, uneori şi funcţia, dar nu mai este
conştientizată această funcţie rituală. Ce se întâmplă cu Crăciunul? Astăzi asistăm la
această spectaculoasă inovare la nivelul sărbătoririi. Nu a sărbătorii! L-am acceptat pe Moş
Crăciun, am acceptat bradul, s-a modificat structura grupurilor de colindători – nu sunt
numai băieţi, schimbări care au atras şi modificări ale funcţiei şi limbajului. Mesajul începe
să nu mai fie unul ritual, ci unul ceremonial. Suntem anunţaţi din timp că va urma o
sărbătoare, e momentul să ne bucurăm, să ne pregătim...
Se pierde funcţia rituală.
Trăim într-o perioadă de secularizare a mentalităţilor, de festivizare a obiceiurilor şi
tradiţiilor.
În felul acesta reuşim să-i determinăm, pe copii să le îndrăgească şi să le preţuiască şi
totodată să nu uite ce spunea odată poetul Vasile Alecsandri:

Membru cu drepturi depline a Uniunii Europene, începând cu data de 1 ianuarie
2007, România,ţară cu vechi tradiţii şi obiceiuri, constituie o mare şi eterogenă casă a
naţiunilor, fiecare naţiune având bogăţia sa de obiceiuri şi tradiţii.
În ceea ce priveşte politica europeană, consider că există două direcţii majore:
de unificare la nivelul legislaţiei, al politicilor economice, monetare;
de conservare a diversităţii culturale, lingvistice , de patrimoniu sau de mediu, la nivel
regional sau local.
Educatorul european, ca slujitor al şcolii - principalul promotor al culturii şi al
limbii -,este chemat să valorifice întregul patrimoniu pe care îl are la dispoziţie pentru a
educa tineretul în noul spirit european; UNITATE PRIN DIVERSITATE.
Elementele de cultură şi civilizaţie care apropie naţiunile, valorile perene fiecărei
naţiuni, dar şi cele general valabile, trebuie avute în prim plan în contextul ideii de
cetăţean european, dar şi de consolidare a identităţii naţionale.
Elementele de istorie şi geografie locală, de tradiţii strămoşeşti, trebuie
cunoscute pentru conturarea şi afirmarea unei identităţi locale sau regionale, cu care, apoi,
să ne regăsim locul potrivit în rândul celorlalte comunităţi europene.
Educaţia interculturală, înţelegerea internaţională se construiesc prin
intermediul ştiinţelor exacte, ştiinţelor umane şi sociale şi, în general, al tuturor obiectelor
de învăţământ, dar un rol aparte îl ocupă educaţia tuturor copiilor pentru recunoaşterea
diferenţelor existente în interiorul aceleiaşi societăţi, aceleiaşi naţiuni, în special, din punct
de vedere cultural. Aceasta permite elevilor să se raporteze în orice moment la alţii şi să
înţeleagă faptul că, permanent culturile intră în contact, dialoghează, interacţionează şi se
influenţează reciproc.
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„Poţi să cutreieri lumea toată şi să te minunezi de rezultatele
civilizaţiei, dar nimic nu-i mai fermecător decât colţul de pământ
pe către te-ai născut”.
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Tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti ale unui popor constituie cartea de vizită a
naţiunii respective, şi oriunde te_ai afla, la auzul unei doine româneşti, distanta, în
înţelesul ei real dispare, şi măcar, pentru câteva minute, gândul te poartă pe meleagurile
tale natale, împletind coronite de Sânziene, mergând la a treia fântână să iei apa în ziua
cununiei, sau prinzându-te în hora satului în zi de sărbătoare.
Cadrul didactic, conştient fiind de rolul său de formator de caractere şi de
importanţa pe care o au tradiţiile şi obiceiurile unui popor în ceea ce priveşte identitatea sa
naţională, prin activitatea sa la catedră , facilitează accesul copiilor la cunoaşterea valorilor
culturale nationale şi europene. Abordarea problematicii integrării presupune mentalităţi,
atitudini, comportamente noi legate de tradiţiile si condiţiile locale, pentru îndeplinirea
obiectivelor propuse.
Având ca scop “conştientizarea valorilor culturale moştenite de la înaintaşi,
precum şi a valorilor culturale cu care vor intra în contact, cele ale Uniunii Europene “, se
va urmări realizarea unor obiective ca:
cunoaşterea şi promovarea valorilor culturale moştenite de la strămoşi:
cultivarea toleranţei , a respectului reciproc între cetăţeni;
acceptarea pluralismului valoric.
Exprimată în cele mai diverse forme, creaţia populară românească este caracterizată
de autencitate şi ingeniozitate, o tăsătură aparte fiind puternica ei unitate , care nu
exclude însă o mare varietate de m anifestări în arhitectura populară, port, ţesut,
olărit, prelucrarea lemnului, metalului, pieilor, pictura icoanelor etc.
Dansul a avut o importanţă deosebită în viaţa socială a omului încă de când era
nelipsit din ritualurile religioase.
În timp însă, s-au produs mutaţii în jocurile populare româneşti ,în sensul că
unele şi-au păstrat funcţia rituală (CĂLUŞUL, CHIPERUL, LAZĂRUL, CUNUNA, DRĂGAICA),
iar altele s-au transformat în jocuri distractive .
Dansul popular, prin varietatea sa, prin tradiţie şi sentiment, reprezintă, expresia
fiecărui colţ de ţară, cu obiceiurile si cultura lui.
Parcă ignorante de cei mai mulţi tineri, dansurile populare ard în inimile bunicilor şi
străbunicilor dependenţi de folclor .
Dansurile populare nu au voie să dispară, ele trebuie să renască , să existe în inimile
fiecăruia dintre noi.
Costumul popular românesc, reflectă suprapus, influenţe date de tradiţiile locale,
aşezarea geografică, climă precum şi posibilităţile economice zonale.
De asemenea, costumul popular reflectă şi starea socială cu care este purtat de
posesorul său .
În cadrul procesului complex şi îndelungat de formare a personalităţii copilului,
tradiţiile populare
şi etnografice locale, au o importanţă deosebită datorită
conţinutului de idei şi de sentimente pe care le transmit.
Dansurile populare specifice zonei Oltului sunt un mijloc puternic de a trezi în
sufletului copiilor dragostea pentru plaiul natal, îi familiarizează pe aceştia cu
melodiile populare româneşti de joc specifice zonei în care trăim .
Gândul de a dezvolta la preşcolari şi şcolari dragostea faţă de locul natal,
faţă de obiceiurile si tradiţiile acestuia ne preocupă, fiind o pasiune reieşită din
dragostea pentu jocul popular şi muzica populară instrumentală.

ANALIZA DE NEVOI
Acest proiect educativ este o continuare a unui set de activităţi desfăşurate cu
succes în perioada 2006-2009. Rezultatele obţinute, în derularea proiectului naţional
,,Educaţia-un ansamblu al activităţilor aplicate conştient, sistematic şi responsabil”, proiect
derulat pe parcursul anului şcolar 2008-2009, dar nu numai, ne-au motivat să:
Încurajăm cooperarea dintre copiii din zone geografice diferite, din medii diferite
– urban/rural, ţări diferite, confesiuni diferite, etnii diferite;
Promovăm valorile culturale, cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor a trei zone
geografice diferite (Ardealul/Muntenia/Oltenia, Moldova de sud); România-alte
ţări europene;

NOI SUNTEM…COMOARA STRĂBUNILOR

Diferitele activităţi, prin care urmăresc să le fac cunoscute copiilor tradiţiile şi
obiceiurile strămoşeşti, creează atmosfera de voioşie, de optimism, atât de
necesară copilăriei şi lasă micuţilor impresii adânci.
Este necesar ca dansurile populare să fie invăţate de la vârsta fragedă pentru a
obişnui copiii cu folclorul românesc, cu felul de a juca aşa cum jucau bunicii şi
stăbunicii lor pentru a-i determina să fie mândri că sunt români şi, în timp,
devenind
maturi, să fie ei aceia care vor transmite generaţiilor urmatoare
tezaurul popular.
În timpul interpretării unui dans popular, pe lângă melodia care trebuie ascultată
cu atenţie
şi mişcările care trebuie să fie executate, se adaugă şi strigături
specifice jocului popular.
Aceste strigături care însoţesc de cele mai multe ori jocul, vorbesc despre viata
de zi cu zi a oamenilor, iar uneori sugerează miscarea ce trebuie efectuată
uşurând astfel executarea corectă a dansului.
Costumele populare ,îmbracate de copii cu multă placere, dau aspect sarbătoresc
şi-I emoţionează pe micuţi.
Costumul popular constituie un preţios document istoric şi etnografic, reflectând
gustul şi concepţiile etno- sociale ale locuitorilor acestor meleaguri de-a lungul
zbuciumatei lor istorii.
ŞCOALA îşi propune prin
activităţile extracuriculare să faciliteze accesul
copiilor la cunoaşterea valorilor culturale naţionale şi europene .
ABORDAREA
problematicii
integrării presupune
mentalităţii, atitudini,
comportamente noi legate de tradiţiile locale, care, fară a ştirbi spiritul tolerant,
să poată duce în mod ferm la îndeplinirea obiectivelor propuse.
În lumina celor de mai sus, relaţiile parteneriale ( şcoală-comunitatea locală)
joacă un rol hotărâtor.
ŞCOALA îşi propune
-Conştientizarea valorilor culturale moştenite de la inaintaşi, precum şi
a valorilor culturale cu care vor intra în contact, valorile U.E.
CUNOAŞTEREA şi promovarea valorilor culturale moştenite de la înaintaşi, a
folclorului autentic;
Acceptarea pluralismului valoric;

Explorăm spaţiului socio-geografic şi cultural din zona din care fac parte şcolile
implicate în proiect, ce va completa nivelul de cunoaştere al copiilor şi
totodatǎ va determina dezvoltarea spiritului colectiv, civic, îmbunǎtǎţirea
relaţionǎrii interpersonale, promovarea adevǎratelor valori de artǎ autenticǎ;
Mobilizăm elevii în realizarea de conexiuni şi emiterea de pǎreri pe baza tuturor
cunoştinţelor acumulate in cadrul disciplinelor studiate în ceea ce priveşte
spaţiul istorico-geografic;
Extindem aria coopeerării dintre instituţiile din învǎţǎmậntul preuniversitar,
schimburi de experienţǎ, descoperirea elementelor comune/distincte in
diversitatea culturalǎ şi socio-economicǎ, cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor
din fiecare zonǎ, consolidarea identitǎţii locale şi regionale;
Cunoaştem şi alte tipuri de familii, a atitudinilor faţǎ de pǎrinţi şi a propriilor
comportamente în situaţii diverse: aflat în vizitǎ, primind oaspeţi, mergậnd în
drumeţii.










rezultatele deosebite obţinute în spectacolele şi concursurile la care am
participat cu elevii;
cunoaşterea valorilor fundamentale ale folclorului românesc;
cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti şi transmiterea acestora în
formă nealterată;
păstrarea notei de autenticitate şi originalitate a tradiţiilor şi obiceiurilor
româneşti;
efecte ale raportului identitate - globalizare asupra personalităţii tinerilor;
impactul pozitiv în familie şi comunitate;
schimbări atitudinale etnice şi ale reprezentării identităţii naţionale;
accentuarea relaţiei eposului folcloric local – naţional, spre un nou
umanism planetar.

SCOP:
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MOTIVARE:

Rolul cunoaşterii ”rădăcinilor istorice” ale creaţiei populare,
al educaţiei prin folclor într-o lume multiculturală,
al redefinirii modelului de cultură
tradiţională

din perspectiva
fenomenului globalizării

OBIECTIV general:


consolidarea identităţii naţionale

printr-o atentă alegere a












OBIECTIVE:
 conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice
ale comunităţii locale şi universale;
 stimularea creativităţii şi talentului;
 cultivarea valorilor autenticităţii creaţiei populare contemporane şi a artei
interpretative în toate genurile;
 cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor culturale ale comunităţii locale.
ELEVI
Familiarizarea elevilor cu elemente importante ale folclorului tradiţional local, prin
cunoaşterea costumului popular şi a obiceiurilor specifice zonei în care locuiesc.
Includerea elevilor de etnie rromă în acţiunile extracurriculare prin înfiinţarea unui grup de
dansatori care să promoveze tradiţiile şi obiceiurile specifice etniei şi responsabilizarea lor
în vederea finalizării acţiunii.
Cunoaşterea specificului unei localitǎţi din altǎ zonǎ geograficǎ.
Identificarea asemǎnǎrilor şi deosebirilor de naturǎ folcloricǎ (etno-culturalǎ) şi moralreligioasǎ dintre comunitǎţile din care fac parte şcolile.
Cultivarea respectului, toleranţei şi cooperǎrii, indiferent de confesiunea religioasă sau
etnie.
Exersarea comportamentelor de protejare şi conservare a mediului natural.
Realizarea unui traseu turistic de mare interes în zonele judeţelor partenere
Lǎrgirea sferei de cunoştinţe referitoare la problemele din viaţa şcolarilor din mediul
rural/urban.
Modelarea raporturilor cu societatea ca rezultat al cooperǎrii copiilor între ei sau cu adulţii.
Dezvoltarea competenţelor interrelationare prin comunicare bazatǎ pe limbaje artisticoplastice.
CADRE DIDACTICE
Utilizarea unor demersuri educaţionale eficiente, în direcţia armonizǎrii relaţiilor sociocomunitare şi culturale dintre cele douǎ grupuri de elevi.
Asumarea unor responsabilitǎţi individuale şi de lucru în echipǎ.
PǍRINŢI
o Conştientizarea pǎrinţilor cu privire la rolul de parteneri reali ai şcolii în scopul
educǎrii şi formǎrii personalitǎţii copiilor.
o Educarea unor atitudini pozitive faţǎ de noile metode de educaţie ale şcolii.
o Responsabilizarea familiilor rrome faţă de şcoală, comunitate.
COMUNITATEA LOCALǍ, alţi factori de decizie
 Responsabilizarea factorilor decizionali din cadrul CL al fiecărei
localităţi în vederea susţinerii acţiunilor întreprinse de şcoli;
 Promovarea valorilor culturale,zonale
(protejarea şi conservarea
etnografiei şi folclorului local);
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tradiţiilor şi obiceiurilor populare locale.

 Implicarea instituţiilor de cultură, prin acordarea de consultanţă de
specialitate - Muzeul Boianului şi a Casei de Culturǎ „Ileana
Constantinescu”, etc în derularea proiectului;
 Susţinerea finaciară prin sponsorizări sau donaţii pentru: achiziţionarea
de costume populare, deplasări la spectacole, premii, confecţionarea
costumelor grupului etnic rromani, etc.

 Coordonatori:
prof. Mariana POPA, consilier educativ, Şcoala cu clasele I-VIII,
Dăneasa,jud.Olt
prof. Ion STAN, dir. Şcoala cu clasele I-VIII, Dăneasa,jud.Olt
instit. Mariana PANĂ, GPN Dăneasa, jud.Olt
instit. Mariana RADA, Şcoala cu clasele I-VIII, Dăneasa,jud.Olt
instit. Cristina ROTARU, Şcoala cu clasele I-VIII Dăneasa, jud Olt
instit. Ioana DINU, Şcoala cu clasele I-IV, Pestra-Dăneasa, jud Olt
instit. Florin CATANĂ, Şc. cu clasele I-IV Pestra-Dăneasa, jud.Olt
 Colaboratori:
dl. Eugen STANIA, primar localitatea Daneasa, jud. Olt
dna Georgeta BERLINSCHI, referent cultural, Căminul Cultural Dăneasa, Olt
dl. Petrişor RADA, inspector Consiliul Local, al Primăriei Dăneasa, jud.Olt
dna Elena OPORAN, bibliotecară Biblioteca Comunală Dăneasa, jud Olt
instructor coregraf, Costică Bălărău, Casa de Cultură ,,Ileana Constantinescu”
Drăgăneşti Olt,
dna Elena JIANU, director Casa de Cultură ,,Ileana Constantinescu” Drăgăneşti
Olt,
 Coregrafi:
1. Alina ACHIM,
2. Leonard STAN,
membrii ai ansamblului de dansuri ,,HORA” al Casei de Cultură ,,Ileana Constantinescu”,
Drăgăneşti-Olt, jud Olt.
3. instructor coregraf, Costică Bălărău, Casa de Cultură ,,Ileana Constantinescu”
Drăgăneşti Olt,
4. dna Elena JIANU, director Casa de Cultură ,,Ileana Constantinescu” Drăgăneşti
Olt,
 Dansatori:
Cca 30 elevi, membrii ai ansamblului de dansuri populare al şcolii
Dăneasa,
 Interpreţi:
 Documentarişti:
1. Vatica BERLINSCHI, cls. a VI a
2. Gabi POPESCU, cls. a VIII a, Şc. Berindei-Dăneasa, jud.Olt
3. instit. Ioana DINU, Şc. cu clasele I-IV, Pestra-Dăneasa, jud Olt
4. referent cultural, dna. Georgeta BERLINSCHI, Căminul Cultural,
5. dna Elena OPORAN, bibliotecară Biblioteca Comunală Dăneasa, jud Olt
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ECHIPA DE PROIECT:

6.

1.
2.
3.
4.
5.

prof. Mariana Popa, Şcoala cu clasele I-VIII, Dăneasa,jud.Olt
Tehnoredactori:
instit. Florin CATANĂ, Şc. cu clasele I-IV Pestra-Dăneasa, jud.Olt
Petrişor RADA, inspector Consiliul Local, al Primăriei Dăneasa, jud.Olt
Robert RADA, cls.VII a
Dan STĂNIA, cls. a VII a
Marinela SOARE, cls. a VII a

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BOIŢA, jud, Sibiu
Director, prof. Aspazica BALINT
Prof. Nicolae HANEA

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SĂPOCA, jud. Buzău
Director, prof. Ionel ZAMFIROIU
Prof. Serenella DINU
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UNITĂŢI ŞCOLARE PARTENERE ÎN PROIECT

SAM MOVILA MIRESII, jud. Brăila
Director prof. Emilia DANCIU
Înv. Florica MUNTEANU
Înv. Ioana CIOCÎRLAN









elevi;
învăţătorii şi prof diriginţi;
familiile elevilor;
preotul;
comunitatea locală;
specialiştii instituţiilor partenere;
agenţi economici.

INSTITUŢII PARTENERE-ROLUL ACESTORA:
Consiliul Local
– locaţie Căminul Cultural
- transport microbuz
- documentare
- finanţare
- achiziţionare costume populare
- confecţionare costume specifice etniei
- amenajarea unui colţ tradiţional (cu obiecte
gospodăreşti,
elemente, unelte, costume populare şi
alte elemente de recuzită )
specifice zonei;
Biblioteca Comunală
– documentare
Biserica
- documentare
Agenţi economici
- finanţare
Cercul Militar, Caracal - concursuri şi spectacole
Casa de Cultură „Ileana Constantinescu” Drăgănesti-Olt;
- pregătire artistică de specialitate;
- promovarea elevilor în spectacole şi
concursuri;
Muzeul Câmpiei Boianului Drăgăneşti-Olt,
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GRUP ŢINTĂ:

Muzeul Romanaţilor, Caracal
- documentare
Mass-Media, postul local de tv , media scrisă;
- mediatizarea evenimentelor
RESURSE TEMPORARE:

RESURSE:
Umane

- elevi, cadre didactice,
- specialişti din instituţiile implicate
- agenţi economici

Materiale

– aparat foto, cameră foto digitală,
- calculator, videoproiector,
- acces la internet,
- telefon, fax
- un modern cămin cultural al localităţii
- sistem audio,
- consumabile,
- microbuz şcolar, etc
Finaciare –
fonduri proprii
fonduri C.P.
sprijin din partea instituţiilor partenere-pregătire de specialitate gratuită,
transport, publicitate la costuri mici, recuzită de
scenă,
sponsorizări
fonduri C.L.
PLANUL OPERAŢIONAL DE ACŢIUNE
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septembrie 2009 – august 2010, cu posibilitatea prelungirii în anul şcolar următor;

 etapa de mediatizare – vizează fundamentarea obiectivelor proiectului,
cuantificarea resurselor materiale existente şi necesare, precum şi
informarea elevilor cu privire la intenţia de desfăşurare a unei asemenea
acţiuni;
 etapa de identificare a grupului ţintă – reprezintă intervalul de timp
alocat selecţiei elevilor pe baza rezultatelor la învăţătură şi a aplicării unui
chestionar cu opţiuni de intenţie vis- a - vis de participarea la acest
proiect;
 etapa de organizarea a muncii grupurilor ţintă – stabilirea
responsabilităţilor, sarcinilor şi a atelierelor de lucru pentru fiecare temă
cuprinsă în calendarul activităţilor;
 etapa de documentare – inventarierea resurselor şi stabilirea
materialelor necesare fiecărei teme, culegerea de informaţii şi
desfăşurarea de activităţi care se impun (de la caz la caz) pentru
finalizarea obiectivelor propuse;
 etapa de desfăşurare a activităţilor şi de prezentare a
rezultatelor – presupune participarea activă la acţiuni şi realizarea de
produse ale activităţii de calitate, precum şi aducerea la cunoştinţa
auditoriului a rezultatelor muncii depuse, prin organizarea de şedinţe,
concursuri, activităţi culturale, expoziţii etc;
 etapa de evaluare finală – implică redactarea raportului final de

CAMPANIA DE POPULARIZARE/PROMOVARARE
ŞI
DERULARE A PROIECTULUI:

Etapa pregătitoare:
 Stabilirea temei de comun acord cu toţi partenerii;
 Identificarea grupurilor ţintă;
 Stabilirea responsabilităţilor;
 Stabilirea activităţilor din cadrul proiectului;
 Elaborarea scrisorilor pentru părinţi, a scrisorilor de intenţie şi a
acordurilor de parteneriat;
 Stabilirea protocoalelor de colaborare, a parteneriatelor;
 Realizarea graficului de activităţi al proiectului,estimarea unui buget;
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activitate.

 Stabilirea colectivului responsabil cu fondurile materiale, finanţarea şi
autofinanţarea proiectului;
 Lansarea proiectului şi implicarea tuturor partenerilor.

TEMATICA PROIECTULUI
PLEDOARIE PENTRU ARTĂ, CULTURĂ, SPIRITUALITATE, TRADIŢIE....... FRUMOS
I. DESPRE IDENTITATEA NOASTRĂ:
I.1. MONOGRAFIA LOCALITĂŢII
instit. Ioana DINU
I.2. GOSPODĂRIA OLTENEASCĂ
- odaia ţărănească
- masa ţărănească
-ţăstul de pâine, dar nu numai ….
instit. Mariana RADA
instit.
Maria PANĂ
I.3. LADA DE ZESTRE
PARADA COSTUMELOR POPULARE
EXPOZIŢIE DE COSTUME POPULARE

Consiliul Local
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Etapa de implementare a proiectului:
Lansarea proiectului şi implicarea tuturor partenerilor;

Mediatizarea prin diverse căi- poşta electronică,
presa locală, scrisori de intenţie; afişe, pliante, invitaţii
scrisori de intenţie
anunţ media, on line, telefonic,
încheierea unor contracte de colaborare/de sponsorizare;
 Atragerea de sponsori, colectarea de fonduri necesare derulării
proiectului;
 Campanii de informare, de relaţii publice;
 Desfăşurarea activităţilor conform graficului;
 Onorarea invitaţiilor primite de a participa la diferite activităţi de gen;
 Amenajarea expoziţiei;
 Realizarea de produse ale activităţilor proiectului;
 Scrisori de mulţumire persoanelor care au susţinut proiectul ;
 Evaluarea.

I.4. VIZITE TRADIŢIONALE, MUZEE;
echipa de proiect
II. SPIRITUALITATEA SATULUI
II.1. TRADIŢII şi OBICEIURI LOCALE:
HORA de POMANĂ
Curtea Bisericii, Căminul Cultural – a doua zi de Paşti
OBICEIURI şi RITUALURI din SĂPTĂMÂNA PATIMILOR şi nu numai ….
în gospodării, biserică, cimitirul din localitate…
instit. Mariana RADA
instit.
Maria PANĂ
II.2. CONSERVAREA şi TRANSMITEREA TEZAURULUI LOCAL
SPECTACOLE – CONCURSURI
calendarul evenimentelor instituţiilor partenere, a altor evenimente mediatizate – ex:
Sărbătoarea Bujorului, Crăciunei-Olt; FESTIVALUL FOLCLORIC interjudeţean „Mândre plaiuri
boicene”-Sibiu, etc
CONSOLIDAREA ANSAMBLULUI FOLCLORIC al şcolii
prof. Mariana
POPA
ÎNFIINŢAREA UNUI GRUP DE DANSATORI ai etniei rrome, elevi ai şcolii Dăneasa
instit. Cristina ROTARU
III. DOCUMENTARE
REDACTAREA unei BROŞURI care să prezinte costumul popular, obiceiuri păstrate sau în
conservare/uitate, specifice etniei, zonei-zonelor din care fac parte şcolile partenere în proiect;
documentariştii
tehnoredactorii
- a unor PLIANTE, POSTERE care să cuprindă activităţile desfăşurate:
popularizarea acţiunii, programul activităţii, imagini din timpul desfăşurării activităţilor
tehnoredactorii
PROIECTE ŞI PARTENERIATE EDUCAŢIONALE în colaborare cu instituţii de cultură
abilitate - C. Cultură „I. Constantinescu” Drăgănesti-Olt; Cercul Militar Caracal, Muzeul
Boianului Drăgăneşti-Olt, Muzeul Romanaţilor-Caracal, Organizaţia Romilor zona
Drăgăneşti-Olt, etc.
prof. Mariana POPA
instit. Cristina
ROTARU

ACTIVITĂŢI INFORMATIVE:
Nr.
crt.
1.

Perioada
Activitatea

Descrierea activităţii

Iniţierea proiectului

-analiza de nevoi;
-stabilirea grupului de
lucru.

Sept.2009
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coregrafii, dansatorii

Întocmirea proiectului

3.

Cunoaşterea
tradiţiilor
obiceiurilor fiecărei zone

4.

5.

-familiarizarea cadrelor didactice
cu proiectul şi cerinţele lui;
-idei novatoare-practice;
-stabilirea grupului ţintă;
-planificarea activităţilor.

Sept.-oct. 2009

-lecturare, cunoaşterea directă,
manifestări
prin
activităţi
tradiţionale.

Permanent

Realizarea
unor
materiale
-realizarea materialelor;
informative
referitoare
la
-trimiterea acestor materiale
istoria-geografia locului, portul către şcolile partenere;
popular, ocupaţii specifice
zonei, trasee de interes turistic

Permanent

Activităţi de
proiectului

iunie 2010

diseminare

şi

a

-masă rotundă a grupului de
lucru şi a partenerilor din cadrul
proiectului în cadrul căreia sunt
popularizate
rezultatele
proiectului.
- prezentarea portofoliului
proiectului
- distribuirea broşurii către
şcolile şi instituţiile partenere.
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2.

A C T I V I T Ă Ţ I

P R A C T I C E

DESCRIEREA PROIECTULUI
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
- ESTIMARE BUGET Nr.
Activitatea

Descrierea activităţii
Obiective/grup ţintă/evaluare

ÎNFIINŢAREA
ANSAMBLULUI
FOLCLORIC
1.

Responsabil
Termen
Locaţie

ESTIMARE BUGET
necesar
50 ron
consumabile

Popularizarea proiectului în şcoli şi
în rândul comunităţii

Coord. proiect

Selecţia membrilor ansamblului
folcloric: interpreţi, dansatori.
Stabilirea componenţei ansamblului
folcloric
Denumirea ansamblului respectând
istoria locului

Coregrafii şi instructorii

ÎNFIINŢAREA GRUPULUI
DE DANSATORI
Pregătirea de specialitate
SPECIFIC ETNIEI RROME 50 elevi
Cadrele didactice
Familiile elevilor
Catalogul
activităţii-nume
prenume
elev,
calendarul
activităţilor de pregătire;
CD cu imagini din timpul selecţieie
şi de la pregătire

Sept.-oct. 2009
Documentariştii
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crt.

Coregrafii şi instructorii
Săptămânal/3 ore
Casa de Cultură
Drăgăneşti-Olt
Căminul Cultural al
com. Dăneasa

10 ron/elev*30
elevi
= 900 ron
fonduri proprii
transport
pregătirea de
specialitate
gratuită în cadrul
Casei de Cultură

Colecţionarea de costume populare
tradiţionale, vechi de la bătrânii
satului;

Permanent
Echipa de proiect

Cumpărarea de costume pentru
membrii ansamblului folcloric
10 costume pentru fete
5 costume băieţi

CL
Instructorii coregrafi
Agenţii economici

Donaţie

2.

Achiziţionare de
costume populare
tradiţionale
şi

15 costume tradiţionale
confecţionate
5 costume populare vechi
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50 elevi,
familiile elevilor,
cadre didactice

400ron/dansator*15
=
6 000 ron

Confecţionarea costumelor grupului
rromani(achiziţionare material,
Sept. 2009-martie 2010
confecţionare propriu-zisă)
Consiliul local
5 costume pentru fete
Agenţii economici
5 costume băieţi
Organizaţia Rromani
Drăgăneşti Olt
10 elevi-5 fete, 5 băieţimembrii ai grupului etnic;
familiile elevilor
15 costume specifice etniei
rrome

FESTIVALUL FOLCLORIC
interjudeţean

„Mândre plaiuri boicene”
Selecţia cel mai buni dansatori şi
stabilirea grupurilor ce vor
reprezenta şcoala
Participare directă cu grupurile de
dansatori
Vizitarea unor obiective turistice de
pe Valea Oltului, din Sibiu ţi din
împrejurimile acestuia
20 elevi
Familiile elevilor
Cadrele didactice implicate în

150
ron/dansator*10=
1 500 ron

Fonduri proprii-familiile
elevilor
Fonduri proprii
Sponsorizări

Aprilie 2010
2 zile
Loc. Boiţa-Sibiu
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costume specifice
etniei rrome

Coregrafii şi instructorii
Prof. Mariana Popa
Prof. Ion Stan
Dl primar Eugen Stănia

50 ron*20 =
1 000 ron
Cheltuieli personale
(hrană, taxă intrare
obiective) -fonduri
proprii/familiile
copiilor

Prof. Mariana Popa
Prof. Ion Stan

300 ron carburant
Transport – microbuz
şcolar/primărie

SCHIMBURI CULTURALE

acţiune

Cazare gratuită
asigurată de
partenerii noştri în
proiect

Portofoliul activităţii
DVD uri cu imagini si filmările ce sau efectuat în timpul derulării
activităţii
CONCURSUL NAŢIONAL

,,Copilăria-mirifica
simfonie a vieţii”
Pregătirea spectacolului;
Participare directă cu grupurile de
dansatori
ale
şcolilor
Boiţa,
Dăneasa, alţi participanţi care se
vor anunţa cu formaţii, ca rezultat
al mediatizării evenimentului
elevi, membrii ai grupurilor de
dansatori
familiile elevilor
portofoliul activităţii
DVD uri cu imagini si filmările
ce s-au efectuat în timpul
derulării activităţii
“LEGENDE şi TRADIŢII”
proiect iniţiat şi coordonat de SAM
Movila Miresii, jud. Brăila cu care
suntem în parteneriat
conform proiectului

01 iunie 2010
Şcoala Dăneasa
Căminul Cultural al
localităţii

Coord. Proiect
Agenţi economici
Consiliul local
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3.

Conform proiectului
calendarul proiectului

1 000 ron
Protocolul activităţii,
cazarea şi masa
invitaţilor

1 000 ron
Consumabile, taxe
postale
transport

,,Ştafeta prieteniei”

Echipa de proiect
Portofoliul activităţii
DVD uri cu imagini si filmările
ce s-au efectuat în timpul
derulării activităţii

Excursie la Muzeul Satului
“Dimitrie Gusti “ Bucureşti
Conform proiectului

Iunie-iulie 2009
Echipa de proiect
Cadrele didactice
partenere
Şcoala Săpoca, Şcoala
Măteşti – Buzău

2 5oo ron
Transport,
cazare gratuită din
partea gazdelor
sponsorizare
5 000 ron protocol
Fonduri proprii
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- vizita cadrelor didactice şi a
elevilor din echipa de proiect , Şc.
Dăneasa şi Şcoala Boiţa, la Şcoala
Săpoca şi Şcoala Măteşti- Buzău;
vizitarea şcolii şi a localităţii;
prezentarea
prezentarea
obiceiurilor
locale
în
format
electronic;
- activităţilor culturale în format
ppt. sau video, desfăşurate în
cadrul proiectului
serbarea elevilor –gazdă;
drumeţie prin împrejurimi.

Conform proiectului
calendarul proiectului

1 500 ron
Transport

Echipa de proiect
4

TRADIŢII şi OBICEIURI
LOCALE

,,De la străbuni până la noi”
spectacol-concurs de datini şi
obiceiuri,
10 elevi
Cadrele didactice
Portofoliul activităţii
DVD uri cu imagini si filmările ce
s-au efectuat în timpul derulării
activităţii

Aprilie-mai 2010
Căminul Cultural

dec. 2009
Cercul Militar Caracal

REDACTAREA unei BROŞURI
CURCUBEUL PRIETENIEI
care să prezinte costumul popular,
–
păstrate
sau
în
prieteni dragi, amintiri obiceiuri
conservare/uitate,
specifice etniei,
plăcute
zonei-zonelor din care fac parte şcolile
partenere în proiect;

-realizarea unor PLIANTE, POSTERE
care
să
cuprindă
activităţile
desfăşurate:
- popularizarea acţiunii, programul
activităţii,
imagini
din
timpul
desfăşurării activităţilor -realizarea

produsului final:
- jurnalul activităţilor;

100 RON
Transport CL

CURCUBEUL PRIETENIEI –
prieteni dragi, amintiri plăcute
5.

Finaţare CL

Iulie-august 2010
Echipa de proiect
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Hora de pomană

SCOLILE PARTENERE

5000 ron
Consumabile
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-C.D. cu fotografii şi filme realizate pe
parcursul derulării proiectului.
- impresii ale copiilor după
încheierea proiectului

EVALUAREA PROIECTULUI
a)
b)
c)
d)

C.D. cu filme, poze de la activităţi;
Portofoliul fiecărei activităţi;
Desene, eseuri ale elevilor realizate în urma celor două vizite;
Obiecte confecţionate de elevi pentru schimb între şcoli (afişe publicitare, scrisori de
prezentare, felicitări, mici obiecte de artizanat ş.a.).
REZULTATE AŞTEPTATE

a) Marcarea începutului unei colaborări între elevii din judeţele Buzău -Şcoala Săpoca,
Brăila - Şcoala Movila Miresii, Sibiu - Şcoala Boiţa, alte şcoli cu care vom colabora
pe parcursul derulării proiectului;
b) Motivarea atingerii standardelor de performanţă în pregătirea cadrelor didactice;
c) Oferirea posibilităţii (atât elevilor, cât şi cadrelor didactice, părinţilor, comunităţii
locale) de a cunoaşte aspecte ale culturii şi tradiţiilor românilor şi din alte zone, dar
nu numai şi, prin atragerea de colaboratori din ţări europene

Echipa de proiect asigură durabilitate, continuitate, extindere după finalizarea proiectului prin:
 Fructificarea rezultatelor proiectului pentru dezvoltarea altor activităţi similare şi pentru
atragerea de noi parteneri din comunitate şi alte domenii;

Folosirea sprijinului comunităţii pentru a atrage noi surse materiale şi băneşti pentru
realizarea de noi proiecte şcolare;

Încurajarea elevilor şi profesorilor care au participat la proiect să iniţieze şi să dezvolte
proiecte
noi specifice învăţământului;
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SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
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NOTĂ: Şcolile partenere vor face schimb de materiale şi impresii după fiecare
activitate desfăşurată în cadrul proiectului.

