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I. ORGANIZATOR, 

Școala Gimnazială Strunga 

Dir. Prof. Sarafincianu Gheorhe 

 

II. COORDONATORI, 

Prof. Costandache Cătălina 

Prof. Vasilencu Mihai Gabriel 

 

III. RESPONSABILI, 

Prof. Vasilencu Mihai Gabriel 

Prof. Costandache Cătălina 

Prof. Ciobanu Dumitru Bogdan 

Prof. Bartic Gabriela 

Prof.Vasiliu Ioana Elena 

Prof. Angheluță Oana 

 
IV. GRUPUL ŢINTĂ 

- elevii şi profesorii Școlii Gimnaziale Strunga, Școlii Profesionale Speciale ”Trinitas” Tg. 

Frumos 

- comunitatea locală 
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ACTIVITATE PROIECT EDUCAȚIONAL 

DRAGOBETE, TRADIȚII ȘI OBICEIURI 

 

Argument 

 

         Sărbătorile sunt întotdeauna un prilej de manifestare a bucuriei. Poporul român a 

ştiut mereu să guste sărbătoarea prin obiceiuri şi tradiţii de o deosebită frumuseţe, una dintre 

acestea fiind sărbătoarea iubirii, manifestată la noi de Sfântul Valentin sau Dragobete. 

Modernizarea,schimbarea sunt procese normale ce se desfăşoară în orice societate umana. 

Generaţiile tinere au tendinţa de a uita tot ceea ce este vechi, prin acest proiect ne propunem să 

îmbinam ”vechiul “ cu “noul”, astfel noi cadrele didactice avem datoria de a sensibiliza şi 

stimula intersul elevilor noştri spre a pastra tot ce este folositor şi frumos din acest “ vechi ”. 

Scopul proiectului 

 

       Scopul acestui proiect este acela de a acorda mai mult timp elevilor care au 

înclinaţii artistic-literare  dar şi formarea unui comportament adecvat pentru îmbinarea tradiţiei 

româneşti cu cea internaţională. Aceste ţinte duc la o implicare conştientă atât a elevilor cât şi a 

profesorilor în procesul învăţării, duc la înţelegerea importanţei pe care o au tradiţiile în viaţa 

noastră. 

 

Obiectivele proiectului 

Cognitive 

de comprehensiune 

- menţinerea trează a impulsului cognitiv şi motivaşia activităţilor de învăţare; 

de aplicare 

- stabilirea de legături între tradiţii; 

de analiză 

- descrierea sarbatoarii de Dragobete  şi cea de  Sf.Valentin; 

     -   identificarea  diferenţelor sau asemanarilor între aceste  doua sarbatori; 

     -    prezintarea caracteristicilor acestor sarbatori; 
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de evaluare 

- dirijarea sistemului motivaţional specific activităţilor; 

- evaluarea eficienţei strategiilor utilişate; 

- verficarea progresului; 

Afective 

- manifestarea interesului pentru reuşitele elevilor 

     Psiho- motorii 

- observarea motivaţiei elevilor pe parcursul derulării activităţilor propuse 

Grup ţintă 

- elevi; 

- profesori; 

- conducerea unităţii şcolare; 

- comunitatea locală; 

 

Resurse 

De timp: 24 februarie 2020 

Materiale:  

- cărți, videoproiector, planşe, colaje 

Umane: elevii Școlii Gimnaziale Strunga, elevii Școlii Profesionale Speciale ”Trinitas” Tg. 

Frumos 

Rezultatele aşteptate 

- participarea activă a elevilor la acţiune; 

- trezirea interesului elevilor pentru tradiţii, obiceiuri 

Desfăşurarea proiectului 

       Celebrată şi azi în satele româneşti (oraşul a căzut de mult pradă propagandei 

comerciale de import), sărbătoarea Dragobetelui (cu rădăcini mult mai vechi decât “Valentine’s 

Day) se celebrează pe 24 februarie (în unele zone se serbează pe 28 februarie). Sărbatoarea de 

Dragobete este echivalentul românesc al sărbatorii Valentine’s Day sau ziua sfântului Valentin, 

ziua iubirii. 



                                 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI  

    Această activitate  este realizata  în cadrul Școlii Gimnaziale Strunga de coordonatorii 

proiectului prof. Vasilencu Mihai Gabriel și prof. Costandache Cătălina în colaborare cu profesorii 

responsabili, care vor îndruma activitatea elevilor, vor asigura sprijin în derularea activităților pe 

care elevii le vor întreprinde pentru a afla informațiile  necesare  despre aceste douaă sărbatori: 

Dragobete și Sf. Valentin, elevii prezentând caracteristici dar si diferențe sau asemănări între aceste  

sărbători închinate iubirii. Este esenţial ca elevii să aibă libertatea de a formula ei inşişi întrebarile  

la care vor căuta răspunsuri pe parcursul activității, legate de   tema propusă de coordonatori.  

  Sarcinile de învăţare vizează creativitatea, atitudinea şi convingerile elevilor. 

 

Activităţi 

 

 Prezentarea unui material PPT despre traditii de „ Dragobete” 

 Moment artistic – înterpretare vocală 

 Moment artistic – recitare poezii de dragoste 

 Minirecital 

 

  Evaluarea proiectului 

   Rezolvarea sarcinilor propuse au implicat vehicularea informaţiei între membrii 

grupului, emiterea de sugestii, avansarea mai multor soluţii, confruntarea acestora şi reţinerea 

celor corespunzătoare. 

Modalităţi de diseminare 

- postarea proiectului:  

www.didactic.ro. 

http://scoalastrunga.ro/ 

http://www.spstrinitas.ro/ 

         -  în revista Școlii Gimnaziale Strunga și în revista Școlii Profesionale Speciale ”Trinitas” 

Tg. Frumos. 

 


