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FIŞA DE ACTIVITATE
1.Titlul activităţii: MI-E DOR DE IA STRĂMOŞEASCĂ
2.Domeniul în care se încadrează: cultural-artistic
3.Scopul activităţii: creşterea interesului pentru redescoperirea tradiţiilor

ocupaţionale şi culturale ale strămoşilor
4.Coordonatorul activităţii : prof. Cristina-Mihaela Ciortan,

Colaboratori: Director, prof. Aguriţa Dorinela Şerban, Director adjunct, prof. Georgiana
                           Ionescu, prof. istorie- Doina Dragomir, prof. Educaţie plastică- Natalia

Mihaela Amza, prof. înv. primar Mihaela Anghel
5.Data desfăşurării: 10.04.2015
6.Durata activităţii: 4 ore
7.Locul desfăşurării: sala da curs
8.Grupul ţintă: elevii clasei a V-a A
9.Parteneri implicaţi: părinţi şi bunici („fiice/fii ale/ai satului”)
10.Obiective operaţionale:

a. promovarea şi cunoaşterea de către elevii şcolii a istoriei oraşului Feteşti;
b. dezvoltarea spiritului artistic şi de valorificare a  resurselor de care

dispune oraşul Feteşti;
c. antrenarea părinţilor/bunicilor în susţinerea activităţilor extracurriculare.

11.Resurse: a. Umane: 50 elevi, 10 bunici, 4 părinţi,6 profesori
 b. Materiale: material textil (lână, etamină, macramé), croşete, andrele,

foarfecă, pănuşi de porumb, obiecte din lut, planşă pentru
                                               pictură, ouă, vopsea pentru ouă, produse de panificaţie, lut,
                                               costume populare specifice zonei, cuverturi, preşuri,
                                               felinare, obiecte tradiţionale vechi.
12. Descrierea activităţii: Activitatea îşi propune să dezvolte în rândul elevilor
interesul pentru redescoperirea tradiţionalului în lumea oraşului european, căci folclorul
românesc, fiind  deosebit de bogat, constituie una dintre mândriile noastre naţionale. Prin
mesajul său, activitatea trezeşte în sufletul copilului sentimente de adâncă dragoste, admiraţie
şi mândrie faţă de ţara în care s-a născut. Fără tradiţie, omul este precum copacul fără rădăcini
şi din acest motiv, copiii trebuie să cunoască, să păstreze dar şi să transmită următoarelor
generaţii obiceiurile şi tradiţiile locale şi naţionale. Istoria unei localităţi vorbeşte despre
oamenii din truda cărora s-au născut tărâmurile roditoare, cântecele şi bocetele, credinţele şi
obiceiurile, despre forţa lor nebănuită de a rezista vicisitudinilor  care s-au abătut de-a lungul
timpului asupra ţării, despre identitatea lor spirituală inconfundabilă. Ce poate fi mai mândru
ca portul nostru popular ? Costumul popular are ca piesă de bază ia, de culoare albă. De la
naştere şi până la moarte, ia îl însoţeşte pe ţăran la muncile câmpului şi la sărbători. Ea
îndeplineşte, de asemenea, rolul de marcă socială, în cadrul societătii rurale. Există o ie a
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duminicilor, a sărbătorilor de peste an, a Paştelui şi Crăciunului, ia fecioarei şi a văduvei, a
nunţilor, a naşterii şi a botezului, a datinilor şi obiceiurilor, ia morţii. În timpul lucrului,
femeile spuneau o rugăciune ortodoxă pentru comunicare cu divinitatea: „Cămara Ta
Mântuitorule, o văd împodobită. Şi îmbrăcăminte nu am ca să intru într-însa. Luminează-mi
haina – taina sufletului meu! Si mă mântuieşte, Mântuitorul meu”. Aşadar – costumul popular
era taina sufletului femeii – slavă a întregii familii.

13.Rezultate obţinute:
               a. creşterea interesului pentru activităţile cultural-artistice în rândul elevilor
                   participanţi la activitate;

       b. valorificarea aptitudinilor elevilor cu preocupări pentru cunoaşterea folclorului şi
                   tradiţiilor locale;
               c. crearea unei strânse legături între generaţii.
14.Modalităţi de evaluare a activităţii:

a. numărul obiectelor confecţionate, pe secţiuni;
               b. impactul pozitiv asupra participanţilor, aşa cum reiese din afirmaţiile lor;
               c. caracterul interdisciplinar al activităţii.

15.Dovezi relevante ce vor fi afişate:
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16.Sugestii/recomandări/motivaţia propunerii ca activitatea să fie reprezentativă
pentru unitatea şcolară:

În lumea contemporană, a vorbi despre tradiţie ar părea că înseamnă a fi în urma societăţii,
sau a promova lucruri perimate, ori a privi prea mult în trecut. Trecem însă prea uşor cu
vederea faptul că tradiţia înseamnă o sumă de valori, o experienţă comunitară, în mijlocul
căreia ne naştem şi de la care plecăm, chiar atunci când inovăm. Pentru că, aşa cum remarca,
în estetică, G. Călinescu, raportul dintre tradiţie şi inovaţie înclină în favoarea celei dintâi.

Transmiterea unei tradiţii sănătoase ţine, în ultimă instanţă, şi de calitatea noastră de
oameni şi de creştini, deoarece la dreapta judecată a lui Hristos vor fi judecate şi consecinţele
pe care le-au avut faptele noastre, nu numai faptele în sine. În societatea în care trăim, ca
urmare a înţelegerii în sens peiorativ a tradiţiei, dar mai ales a grabei şi presiunilor care ni se
fac pentru introducerea şi acceptarea, în societatea românească, a unor valori care nu o
definesc şi pe care majoritatea oamenilor nu le acceptă, s-a ajuns la deteriorarea tradiţiei, la
înnoirea forţată cu anumite valori, care nu se pot numi identitare, întrucât nu au de-a face cu
valorile comunităţii româneşti.
     De aceea, se cuvine să abordăm cu toată seriozitatea problema păstrării valorilor identitare,
mai ales în această perioadă de tranziţie, când în societatea tradiţională românească se simte
tot mai mult mişcarea către lumea tehnologică şi pierderea, cu timpul, a patrimoniului viu. Ca
„cercetători”, am remarcat acest lucru şi considerăm urgente înregistrarea, cu toate mijloacele,
a obiceiurilor vii care mai există, cât şi conservarea tradiţiilor în forma lor vie, promovarea lor
ca o imagine vie, realistă, istorică şi contemporană a românilor. Iar dacă am dori să prezentăm
identitatea acestui popor, considerăm că nimic nu poate oferi o reprezentare mai completă a
tuturor laturilor existenţei sale decât tradiţia populară.

Director, Consilier educativ,
Aguriţa Dorinela Şerban Prof. Cristina-Mihaela Ciortan
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