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PROIECT EDUCATIV

”DATINI SI OBICEIURI DE CRACIUN”

Motto : ,,Copilaria inseamna sa crezi ca printr-un brad de Craciun si cativa fulgi de nea intreaga lume
poate fi schimbata." Andre Laurendeau
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1. Titlu proiect : ”DATINI SI OBICEIURI DE CRACIUN”
2. Tip proiect: local
3. Domeniu: cultural-artistic
4. Perioada: 19 decembrie 2018
5. Instituţia coordonatoare: Scoala Profesionala Braesti
6. Parteneri: Gradinita Braesti
7. Echipa de implementare a proiectului: prof. Strut Ecaterina, prof. inv. prim. Alexandri Dana, prof. inv.
presc. Rachieru Iuliana
8. Grup ţintă/beneficiari: copiii si elevii Scolii Profesionale Braesti, parintii, cadrele didactice,
comunitatea locala
9. Scop: Proiectul isi propune ca elevii sa-si imbunatateasca cunostintele despre cunoasterea traditiilor si
obiceiurilor romanesti de Craciun si Anul Nou.
10. Obiective:
cunoasterea si descrierea traditiilor si obiceiurilor crestine;
achizitionarea valorilor educative si morale crestine;
promovarea semnificatiei sarbatorilor specifice romanilor;
promovarea activitatilor cultural –artistice specifice anumitor evenimente;
constientizarea parintilor cu privire la importanta sarbatorilor la romani si rolul lor in educarea
copiilor din perspectiva crestina;
11. Argument:
Sarbatorile religioase sunt un prilej de bucurie si de impacare sufleteasca in randul romanilor.
Romanii au fost din totdeauna pastratori de traditii si obiceiuri stramosesti.
Punctul de pornire in desfasurarea proiectului l-a constituit curiozitatea copiilor de a afla cat mai multe
despre obiceiurile si traditiile de Craciun si de Anul Nou.
Copiii, iubesc sarbatorile crestine , isi imbunatatesc cunostintele prin aflarea mai multor povesti,
legende despre trecutul neamului nostru. Totodata le plac si mai mult sarbatorile crestinesti nu pentru
latura lor religioasa, ci pentru latura laica – venirea lui Mos Nicolae, Mos Craciun si din acest motiv, s-a
incercat prin acest proiect promovarea de colinde si uraturi specifice zonei.
Implicarea copiilor in derularea acestui proiect va conduce la constientizarea faptului ca sarbatorile si
traditiile trebuie pastrate si transmise mai departe.

12.

Resurse :
umane: cadre didactice si elevi
materiale: consumabile si materialele utilizate in cadrul activitatilor
financiare: bugetul cheltuit pe materiale folosite in cadrul activitatilor
de timp: 10-19 decembrie 2018

13.

Activităţi: 19 decembrie 2018
serbarea scolara a grupei de gradinita –prof. inv. presc. Iuliana rachieru
corul de colinde (cls. P-VIII)- prof. inv. prim. Dana Alexandri
momente specifice Craciunului(cls. P-VIII)- prof. inv. prim. Dana Alexandri, prof. Ecatrina Strut
uraturi si alte datini specifice Anului Nou (cls. P-VIII, X)- prof. Ecatrina Strut

14. Rezultate asteptate:
Atitudini pozitive ale copiilor pentru pastrarea datinilor crestine, pentru respectarea a tot ce este
etic, moral si frumos pentru om;
Dezvoltarea unor sentimente de afectiune, atasament fata de celelalte persoane din comunitatea
locala.
15. Evaluare: autoevaluare realizată de echipa de implementare a activitarilor artistice realizate
16. Mediatizare: prin expozitii de fotografii, pe site-ul scolii
17. Diseminare: in Consiliul Profesoral, la orele de dirigientie, la sedintele cu parintii
18. Sustenabilitate: Continurea activitatilor cultural –artistice specifice sarbatoririi Craciunului in fiecare
an scolar
19. Coordonatorul proeictului: prof. Ecaterina Strut, prof. inv. prim. Dana Alexandri,

