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Tipul activității principale: Workshop- Expoziție-Concurs: "Obiecte de artă populară românească" 
Domeniul în care se încadrează: Domeniul cultural-artistic- folclor, tradiții, obiceiuri 
Ediția a II-a 
Participare: a.) directă; b) indirectă; c.) on-line 
Coordonatori: Prof.înv.primar Ifrim Nicoleta și Director- Prof. Vornicu Daniela, Școala Gimnazială 
"Ion Creangă" Buzău 
Echipa de implementare: Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău 
Particpanți: 
 Cadre didactice de la Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău 
 Cadre didactice din județul Buzău și din alte județe ale țării: 

-Liceul de Arte "Margareta Stelian" Buzău 
-Liceul Tehnologic "D.Filipescu"Buzău 
-Școala Gimnazială "V.Voiculescu, Pârscov", Buzău 
-Școala Gimnazială Cîndești, Jud. Buzău 
-Școala Gimnazială Pănătău, Jud. Buzău 
-Școala Gimnazială "Constantin Giurescu", Com. Chiojdu, Buzău 
-Școala Gimnazială Pitulicea, Glodeanu Sărat, Jud. Buzău 
-Școala Gimnazială Glodeanu Sărat, Jud. Buzău; 
-G.P.P. Nr.18 Buzău 
-G.P.N. Căldărușanca, Jud. Buzău 
-G.P.N. Pitulicea, Jud. Buzău 
-Școala Gimnazială Ciocile Brăila; 
-Școala Gimnazială Jina Sibiu 
-Școala Gimnazială "Sfântul Nicolae" Vânători, Galați; 
-Liceul de Arte "Plugor Sandor", Covasna; 
-Școala Gimnazială Bogdănești Bacău; 
-Școala Gimnazială Specială pentru Surzi, Nr.1, București; 
-Școala Gimnazială Nr.1, Aghireș, Loc.  Aghireș, Jud.Sălaj; 
-Școala Gimnazială Livada, Jud.Arad; 
-Asociația Cadrelor Didactice din Valea Bistrei. Loc. Oțelu Roșu, Jud. Caraș Severin; 
-Școala Gimnazială Nr.1, Bicazu Ardelean, Jud. Neamț; 
-Colegiul Tehnic "Samuil Isopescu" Suceava 



 Parteneri de Proiecte eTwinning: "Sărbători și tradiții populare"/ "Fêtes et traditions populaires" 
și "Revista de schimb cultural internațional"/ "Le magazine en ligne pour les échanges 
culturels", Fondator: Prof.înv.primar: Ifrim Nicoleta, Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău.  

         Rezumatul proiectului:  

            Proiectul  educativ județean, cu participare internațională „Tradiția- oglinda sufletului românesc” se 
va derula în perioada 27 septembrie 2019- 20 iunie 2020, la nivel judeţean şi va implica minim 200 de elevi 
din învăţământul primar și gimnazial și peste 40 de cadre didactice: de la Școala Gimnazială "Ion 
Creangă" Buzău, din județul Buzău, din alte județe, precum și din alte țări europene:  Republica Moldova, 
Turcia, Portugalia, Iordania, Lituania, Germania, Albania, Armenia, Italia, Georgia, Azerbaidjan, Tunisia, 
Bulgaria, Polonia,  Grecia, Franța ș.a.,  parteneri de proiecte eTwinning "Sărbători şi tradiţii 
populare"/ "Fêtes et traditions populaires" și "Revista de schimb cultural internațional"/ "Le magazine en 
ligne pour les échanges culturels", Fondator: Prof.înv.primar Ifrim Nicoleta, Şcoala Gimnazială "Ion 
Creangă" Buzău. 
             Număr de elevi şi cadre didactice implicate: 40 cadre didactice, peste 200 elevi; 
             Beneficiarii direcţi şi indirecţi: elevi din clasele primare și gimnaziale, cadre didactice, părinți, 
comunitate, parteneri și participanți la proiect.  
 
            Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 
 
           1.Elaborarea proiectului/ Identificarea partenerilor/ Lansarea proiectului-  27 septembrie 2019; 
Înscrierea la Concursul Județean, cu participare internațională, ”Tradiția- oglinda sufletului 
românesc”: 1- 31 octombrie 2019; 
          2."Datini, obiceiuri și tradiții populare românești"- Power-Point, filme documentare, fotografii-
document, șezători, serbări școlare, rețete culinare din bucătăria tradițională românească etc.- 20 decembrie  
2019; 
          3. “Canto tradiţional românesc” – Festival-Concurs online, de cântece și dansuri populare românești- 
28 februarie 2020; 
          4. "Obiecte de artă populară românească" - Workshop- Expoziție – 27 martie 2020; 
          5. Simpozion Județean  cu participare internațională "Cunoașterea și promovarea tradiţiilor 
populare românești"- 29 mai  2020; 
          6.Centralizarea lucrărilor,  jurizarea concursului ”Tradiția- oglinda sufletului românesc”,  4-28 mai  
2020; Festivitatea de premiere: 12 iunie 2020. 
             d. Descrierea activităţii principale: Concurs Județean  cu participare internațională ”Tradiția- 
oglinda sufletului românesc": 
           Concursul Județean  cu participare internațională ”Tradiția- oglinda sufletului românesc" este 
structurat pe 3 secțiuni distincte, distribuite eșalonat, pe parcursul anului școlar 2019-2020: 
 Secţiunea I: "Datini, obiceiuri și tradiții populare românești"-  Power-Point, șezători, serbări școlare, 

fotografii-document, rețete culinare din bucătăria tradițională românească ș.a.; 20 decembrie 2019; 
 Secţiunea a II-a: “Canto tradiţional românesc” – Festival-Concurs de cântece și dansuri populare 

românești- 28 februarie 2020; 
 Secţiunea a III-a: "Obiecte de artă populară românească"- Workshop- Expoziție- cusături, țesături, 

împletituri, pictură pe sticlă, măști populare, sculpturi în lemn etc.; Concurs: Creații artistice- 
artizanat românesc, cu motive populare, tradiționale- "Păpuși îmbrăcate în costume populare 
românești din diverse zone etnografice ale țării";  27 martie 2020; 

           
             Impactul educativ estimat asupra grupului țintă:  
            -sensibilizarea și mobilizarea elevilor și a cadrelor didactice, de a valoriza și promova folclorul,  
datinile, obiceiurile și tradițiile populare românești, în spațiul european; 
 



            																																																PREZENTAREA	PROIECTULUI 
                                                                            Argument 

          Motto: "…datinile, proverbele, muzica şi poezia sunt arhivele popoarelor, iar cu ele se poate 
constitui trecutul lor îndepărtat. Căci nu există bucurii mai de preţ ca averea de cuget şi simţire 
inclusă şi păstrată cu sfântă grijă de-a lungul vremurilor în adâncul  sufletului românesc, al moşilor 
şi strămoşilor noştri." Alexandru Vlahuță 
          Poporul român, așezat de veacuri pe aceste meleaguri, a moștenit o bogată zestre spirituală. 
Bogăția lingvistică este cuprinsă în toate genurile literare ale creațiilor populare: doine, balade, basme, 
legende, proverbe, zicători și poezii. 
          Tradițiile românești constituie una dintre valorile inegalabile și incontestabile ale poporului român. 
           Cântecul, dansul, portul, obiceiurile, datinile și tradițiile populare românești se bucură de o largă 
apreciere internațională, pentru originalitatea, diversitatea, rigurozitatea și sinceritatea cu care transmit 
sentimente profund umane.  
           Varietatea folclorului românesc dezvăluie frumusețile artei populare, în care sunt înmănunchiate 
sentimentele poporului  nostru ce mărturisesc existența sa multimilenară, pe aceste plaiuri.  
            Acest  proiect  își propune   sensibilizarea elevilor și a cadrelor didactice pentru datinile, tradițiile, 
obiceiurile populare românești și pentru folclor. 
           Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferind cele mai eficiente şi 
oportune modalităţi de valorificare a tradiţiilor, obiceiurilor şi datinilor populare locale şi naţionale. 
           Patrimoniul valoric naţional trebuie îmbogăţit şi transmis din generaţie în generaţie prin procesul 
educaţional. 
           Educaţia urmăreşte familiarizarea cu valorile naţionale materiale şi moral-spirituale; renaşterea, 
valorizarea şi perpetuarea tradiţiilor; utilizarea potenţialului educativ al datinilor şi obiceiurilor 
calendaristice populare; formarea conştiinţei naţionale; educarea civismului și al umanismului. 
        Obiceiurile şi tradiţiile populare sunt un domeniu important al culturii populare româneşti. Ele au 
rolul de a regla şi consolida relaţiile comunitare, fiind respectate cu stricteţe de toţi membrii societăţii.  
        Rolul nostru al dascălilor, este de a-i face pe copii să înveţe, să preţuiască şi să respecte obiceiurile 
şi tradiţiile poporului în care s-au născut, să iubească meleagurile natale, portul românesc dar şi 
sărbătorile care ne aduc în suflete multă bucurie. 

 
            Scopul proiectului: 
           -sensibilizarea și mobilizarea elevilor și a cadrelor didactice, de a valoriza și promova folclorul, 
datinile, obiceiurile și tradițiile populare românești, în spațiul European. 
             Obiectivele	specifice	ale	proiectului:	
           - Promovarea regulamentului Concursului judeţean cu participare internațională  "Tradiția- 
oglinda sufletului românesc", pentru anul şcolar 2019-2020, pentru cele trei secţiuni; 
           - Dezvoltarea capacităţii de comunicare interetnică prin promovarea legăturilor eficiente între 
exponenţii unor generaţii diferite prin implicarea a 200 de elevi şi peste 40 de cadre didactice pentru 
derularea celor 3 secţiuni ale concursului; 
          - Promovarea spiritului competitiv cu abilităţi artistice, literare şi competenţe IT prin jurizare de 
specialitate şi acordare de diplome participanţilor; 
          – Valorificarea activităților de cercetare educativă, pentru un număr minim de 30 de cadre didactice, 
într-un interval de 9 luni; 
           – Diseminarea rezultatului proiectului în 30 de unități școlare, într-un interval de 9 luni  (octombrie 
2019 –iunie 2020); 
             -Educarea interesului și a dragostei elevilor pentru frumusețea creațiilor folclorice românești 
- proverbe, zicători, legende, obiceiuri legate de sărbători relegioase sau  evenimente cruciale din 
viața omului (naștere, nuntă, înmormântare), cântece și dansuri populare românești; 
             -Receptarea frumosului din arta populară;  



             -Realizarea unui schimb de impresii cultural-artistice, cu alți elevi și cadre didactice din țară și 
din alte școli europene, pe tema folclorului, a datinilor, obiceiurilor și tradițiilor populare românești.   

          
          Descrierea grupului ţintă, căruia i se adresează proiectul:  
        Acest proiect se adresează cadrelor didactice și elevilor din clasele primare și gimnaziale, din școlile 
partenere, comunităţii locale, altor instituţii şi organizaţii axate pe educaţie permanentă. Cadrele didactice 
interesate pot coordona activitatea elevilor pentru participarea la una sau mai multe dintre secţiunile 
concursului. 
         Colaboratori- parteneri de Proiecte eTwinning "Sărbători și tradiții populare"/ "Fêtes et 
traditions populaires" și "Revista de schimb cultural internațional"/ Le magazine en ligne pour les 
échanges culturels", Fondator: Prof.înv.primar: Ifrim Nicoleta, Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău;  
        Beneficiarii direcți și indirecți: elevi și cadre didactice de la Școala Gimnazială "Ion Creangă" 
Buzău, părinți, comunitate, participanții și partenerii de proiect eTwinning "Fêtes et traditions 
populaires" și "Revista de schimb cultural internațional"/ Le magazine en ligne pour les échanges 
culturels", Fondator: Prof.înv.primar: Ifrim Nicoleta, Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău 
          Durata proiectului: an școlar 2019-2020: nouă luni:  septembrie 2019- iunie 2020.  

 
          Descrierea activităţilor:   
 

          Activitatea nr.1 
 
a. Titlul activităţii: Elaborarea	proiectului/	Identificarea	partenerilor/	Lansarea	proiectului;	
b. Data/perioada de desfăşurare: 27	septembrie	2019	
c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău 
d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității; 
e. Descrierea pe scurt a activității: 
        -Elaborarea proiectului/ Identificarea partenerilor/ Lansarea proiectului; 
 
							Activitatea	nr.2	
	

a. Titlul activităţii: "Datini, obiceiuri și tradiții populare românești"- Power-Point, filme 
documentare, fotografii-document, șezători, serbări școlare, rețete culinare din bucătăria 
tradițională românească ș.a. 

       b. Data/perioada de desfăşurare:  20 decembrie  2019 
       c. Locul desfăşurării: la Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău și la școlile participante la 
proiect. 
       d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității; 
       e. Descrierea pe scurt, a activității: 
          Elevii vor viziona filme documentare și prezentări Power-Point;  vor desfășura activități de 
informare și documentare, pe tema proiectului: "Datini, obiceiuri și tradiții populare românești". 
           Cu sprijinul cadrelor didactice îndrumătoare, a părinților, bunicilor sau ai altor membri din comunitate, 
elevii vor  contribui la realizarea unei expoziții de obiecte de artă populară românească, în sala de clasă ori 
în holul școlii, vor realiza colecții de fotografii-document sau alte materiale și lucrări  semnificative pentru 
tema proiectului; vor realiza broșuri cu rețete culinare din bucătăria tradițională românească; vor participa 
la programe artistice- șezători, serbări școlare (ex. Serbare de Crăciun); elevii (în special, cei de nivel 
gimnazial),  vor identifica și studia texte/ opere din literatura populară, care definește specificul spiritual 
românesc, având  caracter tradițional, colectiv, anonim și sincretic, pe diverse teme: comuniunea om-
natură, motive: transhumanța, testamentul, alegoria viața-moarte (balada-Miorița), jertfa pentru creație, 
cu motivul zidului părăsit, al surpării zidurilor, al visului, al soției zidite, motivul lui Icar (balada 



Manastirea Argeșului), tema iubirii,  a blestemului, doinele, binele și răul, cu învingerea binelui asupra 
răului, în basmele și poveștile populare, dorul, o simțire românească unică, un sentiment complex care 
exprimă iubire, durere, jale, speranță, jalea este exprimată mai ales în cântecele populare și este un cuvânt 
(ca și dor) intraductibil, înstrăinarea, cu motivul dezrădăcinării, cuvântul „acasă” care este specific 
românilor și care nu înseamnă casa personală, ci o stare de spiritualitate, de asemenea unică, revolta, o 
atitudine spirituală regăsită mai ales în doine, cu motive diverse: haiducie, nenoroc, cătănie, 
ireversibilitatea timpului- ca temă filozofică a mitologiei românești ilustrată în doine, balade populare și 
care a fost preluată de cei mai mari poeți români în poezia cultă (M.Eminescu, L.Blaga); miturile 
populare, povestiri cu subiect ce ilustrează un obicei, un eveniment creator petrecut în timpuri 
primordiale, la începutul lumii, cu  semnificații mitice, caracterizate prin permanență și repetabilitate, ceea 
ce a născut conceptele de timp mitic și timp istoric. Personajele sunt de asemenea, mitice, cu puteri 
supranaturale si cu trăsături simbolice (Făt-Frumos, Ileana Cosânzeana, Muma Pădurii, Zmeul, 
Zburătorul).  
        -Miturile exprimă un model moral și comportamental peren, care ilustrează specificul spiritualității 
naționale românești, constituindu-se în poezia obiceiurilor: obiceiuri de Crăciun și de Anul Nou 
(colinde, Plugușorul, Capra, Ursul), obiceiuri de primăvară (Vergelul, Junii, Sâmbra oilor), rituri de 
invocare a ploii (Paparudele, Scaloianul), obiceiuri de seceriș (Cununa, Drăgaica); 
       -Poezia ceremonialurilor de trecere: obiceiuri legate de momente importante din viața omului: 
nașterea, nunta, moartea (orațiile de nuntă, cântecul miresei, cântecul bradului, Zorile, cântecul mare de 
petrecut, bocetele); 
      -Poezia descântecelor: de deochi, de dragoste, de boală; 
      -Creația lirică în versuri: doina (de dor, de jale, de haiducie, de cătănie, de înstrăinare), cântecul 
propriu-zis (despre relațiile de familie, de iubire, de dor, cu temă socială, de înstrăinare, de muncă), 
strigătura (urătura, strigătura la jocul popular); 
      -Creația epică în versuri: balada populară (fantastică, vitejească, pastorală, familială); 
      -Creația epică în proză: basmul, legenda, snoava; 
     - Creația aforistică și enigmatică: proverbe, zicători, ghicitori; ș.a. 
       Elevii vor realiza fișe de lectură pentru operele populare studiate și vor întocmi portofolii cu: lucrări 
artistico-plastice (desene, picturi, colaje etc.), inspirate de lectura operelor  de factură populară, vor scrie 
compuneri, eseuri etc.; vor audia cântece populare românești, vor viziona filme documentare, vor exersa 
dansuri populare românești (în cadrul unor discipline opționale sau în cadrul disciplinei Muzică), vor 
realiza înregistrări video cu elemente de folclor românesc, din spațiul în care trăiesc, din comunitate, 
județ, regiune, țară, etc.. 
 
          	Activitatea	nr.3	
	
a. Titlul activităţii: Festival Concurs- județean online, cu participare internațională, “Canto 
tradiţional românesc” 
b. Data/perioada de desfăşurare:  28 februarie 2020	
c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău și la școlile participante la proiect/ 
online, pe Twinspace-ul Proiectelor de parteneriat eTwining, "Fêtes et traditions populaires" și 
"Revista de schimb cultural internațional"/ Le magazine en ligne pour les échanges culturels", 
Fondator: Prof.înv.primar: Ifrim Nicoleta, Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău 
d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității; 
e. Descrierea pe scurt a activității: 
          La Festivalul concurs județean online, cu participare internațională, “Canto tradiţional 
românesc”, pot participa preșcolari, elevi din clasele primare și gimnaziale, care vor concura în cadrul a 
trei categorii: 

I.Categoria de vârstă: 3-5 ani 
II.Categoria de vârstă 6 – 10 ani; 



III.Categoria de vârstă 10 – 15 ani; 
Secțiuni: 
I.Cântece populare românești 
II Dansuri populare românești 

         Concurenţii celor trei categorii de vârstă vor prezenta maxim două piese de muzică/ dansuri populare 
românești, diferite ca gen, caracter şi stil, cu sau fără acompaniament;  
         Juriul concursului va fi alcătuit din specialiști în domeniul culturii și tradiției populare.  
         Clasificarea interpreților participanți la concurs, se va face în funcție de calitatea interpretării, ținuta 
scenică, autenticitatea și valoarea artistică a pieselor, a costumului popular cu care evoluează concurentul.  
          Câștigătorii vor obține diplome cu premiile: I, II, III sau Mențiune, iar cadrele didactice îndrumătoare, 
vor obține adeverințe pentru organizare și coordonare elevi participanți la Festivalul – Concurs Județean, 
cu participare internațională, online, “Canto tradiţional românesc”.  
          Rezultatele concursului vor fi publicate pe blog-ul "Caleidoscop educațional", secțiune- Proiect 
educativ județean, cu participare internațională: "Tradiția- oglinda sufletului românesc": 
http://cristeanicoletaifrim.blogspot.com/2019/09/proiect-educativ-judetean-cu.html 
         Cântecele și dansurile populare românești, interpretate de concurenți (preșcolari, școlari din clasele 
primare și gimnaziale) din școlile participante la proiect,  vor fi reunite într-un folder electronic, la care vor 
putea avea acces toți participanții la proiect, care, ulterior, îl vor putea valorifica la clasă, ca material didactic, 
în scopul valorizării și promovării folclorului românesc tradițional, pe plan local, județean, național și 
internațional.  
          Cele mai reușite piese muzicale participante la Festivalul – Concurs “Canto tradiţional românesc”, 
vor fi postate și promovate pe Twinspace, în cadrul Proiectelor de parteneriat eTwinning, "Sărbători și 
tradiții populare"/ "Fêtes et traditions populaires" și "Revista de schimb cultural internațional"/ Le 
magazine en ligne pour les échanges culturels", Fondator: Prof.înv.primar: Ifrim Nicoleta, Școala 
Gimnazială "Ion Creangă" Buzău.  

          
Activitatea nr.4 
 
a. Titlul activităţii: Workshop- Expoziție – "Obiecte de artă populară românească"  
Concurs- Creații artistice- artizanat românesc, cu motive populare, tradiționale- 
"Păpuși îmbrăcate în costume populare românești din diverse zone etnografice ale țării"- 
27 martie 2020. 
b. Data/perioada de desfăşurare:  27 martie 2020	

            c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău și la școlile participante la 
proiect/  online, pe Twinspace-ul Proiectelor de parteneriat eTwining, "Fêtes et traditions 
populaires" și "Revista de schimb cultural internațional"/ Le magazine en ligne pour les échanges 
culturels", Fondator: Prof.înv.primar: Ifrim Nicoleta, Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău; 
             d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității; 
             e. Descrierea pe scurt a activității: 
            În fiecare unitate de învățământ participantă la proiect, se organizează Workshop-uri/ Ateliere de 
creativitate artistico-plastică în care elevii își vor etala talentul, dibăcia și  măiestria în arta cusăturilor, a 
țesăturilor, a icoanelor pictate pe sticlă, olărit, sculptură în lemn, vor realiza machete ale unor case 
țărănești din satul tradițional românesc și alte lucrări artistico-plastice, pe tema proiectului.  
          Fiecare unitate de învățământ participantă la proiect, va organiza în perioada 2-26 martie 2020, 
expoziții cu  lucrări realizate de: elevi, cadre didactice, părinți, bunici și alți membri din comunitate. 
          Pentru concurs, participanții la proiect (preșcolarii, elevii din clasele primare și gimnaziale, 
precum și cadrele didactice îndrumătoare) vor realiza păpușele îmbrăcate în costume populare 
românești, din diverse zone etnografice ale țării, folosind materiale la alegere: carton, materiale textile, 
fire etc.   

 



									Activitatea	nr.	5	
	

           a.Titlul activităţii: Simpozion Judeţean cu participare internațională "Cunoașterea și 
promovarea tradiţiilor populare românești" 
          b. Data/perioada de desfăşurare:  29 mai 2020; 
         c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău/ online, pe Twinspace-ul 
Proiectelor de parteneriat eTwining, "Fêtes et traditions populaires" și "Revista de schimb cultural 
internațional"/ Le magazine en ligne pour les échanges culturels", Fondator: Prof.înv.primar: Ifrim 
Nicoleta, Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău; 

           d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității; 
           e. Descrierea pe scurt a activității: 
           Simpozion Judeţean cu participare internațională "Cunoașterea și promovarea tradiţiilor 
populare românești": 
         Secțiunea I:  Sesiune de comunicări şi referate cu tema: „Rolul dascălilor în cunoaşterea şi 
promovarea tradiţiilor româneşti”;  
         Secțiunea a II-a:  Proiecte, parteneriate, activităţi extraşcolare şi extracurriculare legate de 
tema simpozionului „Cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor populare româneşti”; 
          Secțiunea	a	III‐a: Programe pentru serbări, piese de teatru, dramatizări care valorifică tradiții 
și obiceiuri populare românești. 
         Simpozionul județean cu participare internațională „Cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor 
româneşti” se adresează tuturor cadrelor didactice participante la proiect.  
          Toţi participanţii vor primi diplome de participare  şi revista cu ISSN, "Primii pași spre carte"- 
revistă de schimb cultural internațional, în comunitatea eTwinning, în cadrul mai multor proiecte 
educaționale derulate în ultimii 5 ani, revistă care va cuprinde activitățile educative, realizate cu elevii din 
clasele primare și gimnaziale, reprezentative pentru tema și scopul educațional al Proiectului educativ 
județean, cu participare internațională, "Tradiția- oglinda sufletului românesc". 

          
 
						Activitatea	nr.	6	
	

a. Titlul activităţii: Centralizarea lucrărilor,  jurizarea concursului ”Tradiția- oglinda sufletului 
românesc”,  4-28 mai  2020; Festivitatea de premiere: 12 iunie 2020. 
b. Data/perioada de desfăşurare:  12 iunie 2020 
c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău 
d. Participanţi: echipa de proiect 
e. Descrierea pe scurt a activității: 
    Toţi participanţii vor primi diplome de participare şi Revista de schimb cultural internațional, "Primii 
pași spre carte",  în format electronic, care va cuprinde articole pe tema proiectului și activități 
reprezentative, desfășurate de cadrele didactice participante la proiect, din unitățile școlare din județul 
Buzău, din țară și din alte școli din Europa, parteneri de Proiecte eTwinning: "Fêtes et traditions 
populaires" și "Le magazine en ligne pour les échanges culturels", Fondator: Prof.înv.primar Ifrim 
Nicoleta, participanți la Proiectul educativ județean, "Tradiția- oglinda sufletului românesc", proiecte 
în tandem, cu același scop educativ, respectiv, sensibilizarea și mobilizarea elevilor și a cadrelor 
didactice, de a valoriza și promova folclorul, datinile, obiceiurile și tradițiile populare românești, în 
spațiul european. 
 

         
 
 



            Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului, inclusiv 
impactul proiectului asupra grupului țintă, unității de învățământ și comunității:  
 
             -Educarea interesului și a dragostei elevilor pentru tradițiile populare și frumusețea creațiilor 
folclorice românești - proverbe, zicători, legende, obiceiuri legate de sărbători relegioase sau  evenimente 
cruciale din viața omului (naștere, nuntă, înmormântare etc.); 
             -Receptarea frumosului din arta populară; 
             -Realizarea unui schimb de impresii cultural-artistice, cu alți elevi și cadre didactice din țară și din 
alte școli europene, pe tema folclorului, a datinilor, obiceiurilor și tradițiilor populare românești;   
            -Dezvoltarea respectului față de valorile tradiționale autentice; 
            -Creșterea implicării părinților și a membrilor comunității în viața școlii; 
            -Creșterea calității învățământului prin abordarea unei teme de mare importanță și larg interes; 

 
           Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului:  
 
          - Discuții și întâlniri de lucru, pentru evaluarea intermediară a fiecărei activități;  
          -Workshop/ Ateliere de creativitate artistico-plastică (cusături, țesături, icoane pictate pe sticlă, olărit, 
sculpturi în lemn ș.a.) 
          -Expoziții – obiecte de artă populară românească;  (lucrările realizate de elevi, cadre didactice, părinți, 
bunici, comunitate ș.a.) 
          -Albume foto; 
          -Șezători literare, serbări școlare ș.a. 
          -Concursuri școlare, la nivel de unități de învățământ, participante la proiect; 
          -Diplome cu premii pentru elevii și cadrele didactice participante la proiect; 
          -Revista de schimb cultural internațional "Primii pași spre carte", Coordonator: Prof.înv.primar 
Ifrim Nicoleta; 
          -Pe Twinspace, în cadrul Proiectelor eTwining: "Fêtes et traditions populaires" și "Le magazine 
en ligne pour les échanges culturels", Fondator: Prof.înv.primar Ifrim Nicoleta 

           Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului		
   

        Activităţile şi rezultatele acestui proiect vor putea fi  extinse prin realizarea de noi parteneriate în 
cadrul unor proiecte similare. 
        Rezultatele proiectului vor fi valorificate prin publicarea unei culegeri de texte literare "Tradiția- 
oglinda sufletului românesc", cu I.S.B.N.și editarea Revistei online, de schimb  cultural internațional 
"Primii pași spre carte", Coordonator: Prof.înv.primar Ifrim Nicoleta.  
           Riscuri implicate de proiect şi planul de răspuns: retragere parteneri, lipsa sponsorilor etc. 

 
        Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare în timpul implementării proiectului:  
 
       -Masă rotundă a grupului de lucru și a partenerilor din cadrul proiectului; 
      -Toate activitățile desfășurate în cadrul proiectului educativ județean, cu participare internațională, 
"Tradiția- oglinda sufletului românesc", vor fi publicate și promovate pe site-urile: 
        -didactic.ro, secțiune- "Proiecte educative- Sărbători –Tradiții"1:  

        -"Revista Învăţământului Preuniversitar", din cadrul concursurilor COMPER;  
       -  Blog-ul clasei- "Caleidoscop educațional"2;  

                                                            
1 https://www.didactic.ro/materiale-didactice/proiect-educativ-judetean-cu-participare-
internationala-traditia-oglinda-sufletu-2 
 



        -Facebook3;  
       -Twinspace4, în cadrul Proiectelor de parteneriat eTwining: "Fêtes et traditions 
populaires" și "Le magazine en ligne pour les échanges culturels", Fondator: 
Prof.înv.primar Ifrim Nicoleta 
 

 

 
 

 
Costume populare românești din diverse zone etnografice ale țării – Clasa a II-a B, Școala 

Gimnazială "Ion Creangă" Buzău 
Prof.înv.primar, Ifrim Nicoleta, Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău 

 

                                                                                                                                                                                         
2 http://cristeanicoletaifrim.blogspot.com/2019/09/proiect-educativ-judetean-cu.html 
 
3 https://www.facebook.com/profile.php?id=100013759037198 
 
4  https://twinspace.etwinning.net/93885/home 
https://twinspace.etwinning.net/93573/home 
 



 

  

Case tradiționale din satul românesc- Dumbrăvicean Mara Gabriela și Zaharia Mikaela 
Theodora- Clasa a II-a B, Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău 

 

 
  

Decorare costume populare românești- Clasa a II-a B, Școala Gimnazială "Ion Creangă" 
Buzău 

Prof.înv.primar- Ifrim Nicoleta 
 

  

 



 
  

       "Păpuși îmbrăcate în costume populare românești"- Clasa a II-a B, Școala Gimnazială 
"Ion Creangă" Buzău 

Prof.înv.primar- Ifrim Nicoleta 
 

 
  

 
  
 

 
 

Prezentare costume populare românești- Clasa a II-a B, Școala Gimnazială "Ion Creangă" 
Buzău 

Prof.înv.primar- Ifrim Nicoleta 
 

 



 
  

 
          

 
 

  
  

 
                                    

  
  
                                    
 
 

 



 
 

 

                                       
 
 
 

  

 
  

1 Decembrie- Ziua Națională a României- Clasa a II-a B, Școala Gimnazială "Ion Creangă" 
Buzău 

Prof.înv.primar- Ifrim Nicoleta 
 


