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                                            ARGUMENT 

 

        Comuna Strunga este o zonă  în care se păstrează autenticitatea și valorile folclorului românesc, fiind 

puternic impregnată de tradiții și obiceiuri locale. 

        Prin prezentul proiect se dorește cultivarea în rândul elevilor a dragostei față de folclor în general, 

față de bogăția și frumusețea tradițiilor și obiceiurilor din zona în care locuiesc . Copiii sunt ființe 

sensibile, dornice să înțeleleagă, să  învețe, să simtă. Cu răbdare și pasiune vom reuși să insuflăm în rândul 

acestora puternice sentimente de prețuire a folclorului, de responsabilizare  față de rolul primordial pe care 

îl joacă în promovarea folclorului autentic, de calitate. 

        Cu ajutorul activităților cuprinse în proiect, elevii vor cunoaște mai bine calitățile poporului român, 

tradițiile și obiceiurile acestuia și vor înțelege cu ușurință semnificația unor evenimente specifice  ( nunta, 

înmormântarea, sărbători religioase și civice,etc) 

        De asemenea, se va realiza o apropiere între elevi și generațiile anterioare (părinți,bunici) prin 

implicarea celor două categorii de vârstă  anterior menționate la derularea  unor activități cuprinse în 

proiect.   Sperăm ca odată cu derularea proiectului să reușim sensibilizarea tuturor prin abordarea diferită a 

unei teme deloc moderne. 

 

 



SCOPUL  PROIECTULUI: 

                Proiectul își propune ca elevii să-și îmbunătățească cunoștințele despre cunoașterea  tradițiilor și 

obiceiurilor  creștinești de Crăciun  și Anul Nou, precum și redescoperirea și promovarea valorilor 

tradiționale strămoșești prin implicarea elevilor în diverse activități legate de tradițiile locale. 

OBIECTIVELE  PROIECTULUI: 

a)Privind copiii implicați în proiect: 

*familiarizarea elevilor cu principalele  sărbători  religioase; 

*semnificația sărbătorilor în sufletul românilor; 

*desfășurarea unor activități didactice cu teme  creștine; 

*colecționarea și prezentarea unor imagini  de la diferite evenimente  creștine; 

*cunoașterea și descrierea tradițiilor și obiceiurilor creștine; 

b)Privind părinții  și ceilalți parteneri educaționali: 

*conștientizarea acestora cu privire la importanța  sărbătorilor la romțni și rolul lor în educarea copiilor 

din perspectivă creștină; 

*implicarea acestora în activitățile școlare; 

GRUP TINTĂ: 

*elevii claselor I-VIII ai Școlilor Gimnaziale Strunga și Fărcășeni  

*cadrele didactice din școală, părinți, cetățeni din comună 

RESURSE : 

UMANE: 

               -elevii claselor implicate în program; 

               - profesorii claselor intrate în proiect; 

               - părinții și bunicii elevilor; 

               -cetățeni  ai comunei Strunga; 

               -conducerea unitatii implicate  în proiect;         

*MATERIALE: 

                -costume populare, obiecte populare și decoruri pentru programul artistic 

                -aparat de fotografiat                         



*DE TIMP: 19.12.2019 

STRATEGII  DE REALIZARE: 

-activități comune între elevii claselor  implicate în proiect: elevii claselor I-VIII 

-colaborare cu părinții elevilor implicați 

RESURSE  FINANCIARE: 

-fonduri provenite din sponsorizari ale Primariei Strunga; 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

-programul artistic prezentat la școala și la primărie: colinde și obiceiuri populare specifice satului Crivesti 

-album foto cu poze din timpul activităților 

REZULTATE ASTEPTATE: 

* Atitudini pozitive ale copiilor pentru păstrarea datinilor creștine, pentru respectarea a tot ce este etic, 

moral și frumos pentru om;                    

* Dezvoltarea unor sentimente de afecțiune, atașament față de celelalte persoane din comunitatea 

locală 

 

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI TINTA: 

* Creșterea interesului elevilor pentru tradiții, pentru evenimente religioase și laice sfecifice comunei 

Strunga; 

* Creșterea implicării părinților și a membrilor comunității; 

* Dezvoltarea respectului față de valorile tradiționale autentice; 

* Creșterea calității învățământului prin promovarea unor teme noi. 

  

 
 
 


