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INSTITUŢII IMPLICATE: 
 CLUBUL COPIILOR SĂBĂOANI 

 LICEUL TEORETIC VASILE ALECSANDRI 
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TIPUL PROIECTULUI: 
 CONCURS INTERJUDEŢEAN 

                

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE 

 12.01.2018 - 05.06.2018 

 

GRUP ŢINTĂ: 
 elevii înscrişi la Clubul Copiilor Săbăoani, elevii din învăţământul preuniversitar din ţară 

şi cercurile de artă care au parteneriate încheiate cu aceste instituţii. 

 

ARGUMENT: 
 Am iniţiat acest proiect plecând de la faptul că folclorul este din ce în ce mai puţin 

prezent în viaţa şcolarilor, ajungându-se chiar la necunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor 

specifice zonei din care provin. Astăzi chiar şi cei mai mari dintre noi nu-şi mai amintesc 

de portul tradiţional românesc, sau de cântecele populare. 

 Dacă am fi mai conştienţi de tradiţiile noastre, am putea să apreciem frumuseţea portului 

popular, a dansului şi cântecului românesc, a meşteşugurilor tradiţionale, atât de mult 

apreciate de străini şi câte odată prea puţin de către noi cei care trăim pe aceste 

meleaguri. 

 

SCOPUL PROIECTULUI: 
 Cunoaşterea de către elevi a tradiţiilor şi obiceiurilor, portului popular, specifice zonei în 

care locuiesc. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 
 Formarea deprinderii de a gândi critic şi autocritic pentru a face deosebirea între valoare 

şi nonvaloare. 

 Cunoaşterea zonei în care locuiesc, a tipologiei satului românesc şi a ocupaţiilor de bază 

a locuitorilor. 

 Realizarea expoziţiei cu tema: „Bucuria sărbătorilor de iarnă – obiceiuri de Crăciun”. 

 Realizarea unor portofolii pe teme date. 

 Participarea la expoziţii şi spectacole organizate de Clubul Copiilor Săbăoani prin care se 

valorizează tradiţiile şi obiceiurile din zonă. 

 Vizitarea unor meşteri populari în vederea înţelegerii şi însuşirii meşteşugului tradiţional 

pe care aceştia îl practică. 

 Identificarea şi cunoaşterea tradiţiilor populare specifice zonei de provenienţă. 

 Confecţionarea unor măşti tradiţionale folosind materiale naturale. 

 Cunoaşterea personajelor folclorice prezente în teatrul popular. 

 Realizarea unor mici scenete pe teme folclorice date. 

 Învăţarea unor cântece şi dansuri populare specifice zonei în care locuiesc. 

 Expunerea fotografiilor realizate în timpul activităţilor desfăşurate. 

 



 

 

RESURSE UMANE: 

 Responsabilii de proiect 

 Directorul unităţii de învăţământ 

 Primarul localităţii Săbăoani 

 Directorul Liceului „Vasile Alecsandri” Săbăoani 

 Responsabilul Bibliotecii comunale Săbăoani 

 elevi participanţi 

 cadre didactice 

 

 

RESURSE MATERIALE: 

 materiale de lucru specifice confecţionării măştilor tradiţionale sau 

decorative; 

 aparat foto; 

 imprimantă, pliante, diplome; 

 spaţiu şi panouri expoziţionale. 

 

 

RESURSE INFORMAŢIONALE: 

 Proiectul scris 

 Evidenţa participanţilor 

 Portofoliul proiectului 

 site-uri de promovare 

 pliante, diplome 

 

 

NIVELURILE CONCURSULUI 

 primar 

 gimnazial 

 liceal 

 

 

SECŢIUNI: 

 Mască tradiţională 

 Mască decorativă 

 



 

 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

- orientarea elevilor către concursurile la care vor participa în cadrul acestui 

proiect; 

- conştientizarea elevilor asupra importanţei cunoaşterii folclorului românesc; 

- cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor locale; 

- realizarea panoului cu fotografii reprezentând momente din desfăşurarea 

activităţilor; 

- realizarea de afişe, materiale didactice (CD, proiecte didactice ale unor activităţi); 

- confecţionarea de măşti tradiţionale realizate din materiale naturale; 

- reconstituirea unei camere ţărăneşti; 

- realizarea unei şezători tradiţionale. 

 

MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A PROIECTULUI 

Evaluarea proiectului va urmări:  

 Stabilirea raportului dintre rezultatele obţinute; 

 Corectarea rezultatelor în sensul dorit; 

 Modul creativ în care a fost realizată lucrarea; 

 Respectarea tradiţiei locale; 

 Respectarea tehnicii tradiţionale. 

Momentul evaluării: 

 Iniţială la începutul proiectului; 

 Formativă pe parcursul desfăşurării; 

 Finală prin jurizare. 

 Metode de evaluare: 

 Observaţia; 

 Dezbaterea; 

 Analiza calităţii lucrărilor – jurizare. 

Evaluarea externă a proiectului (indicatori): 

 Numărul elevilor participanţi; 

 Numărul lucrărilor prezentate în concurs; 

 Respectarea calendarului activităţilor; 

 Comunicarea între participanţii la proiect şi coordonatori; 

 Impactul proiectului asupra relaţiei între şcoală şi comunitate; 

 Obiectivitatea evaluării lucrărilor prin competenţa membrilor 

juriului. 

 

 



 

CONTINUITATEA/SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

Proiectul poate fi continuat prin realizare de parteneriate între mai multe 

cluburi sau şcoli, prin adăugare de noi secţiuni concursului de măşti pentru anul 

şcolar 2018-2019, prin atragerea unor ONG-uri şi sponsori în derularea proiectului.  

 

 

 

MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE: 

 site-ul ISJ Neamţ;  

 site-ul şcolii; 

 expoziţia de produse ale elevilor realizată în unitatea şcolară şi la biblioteca 

comunală; 

 albumul foto şi video în format electronic; 

 revista cu lucrările participante la concurs 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 




