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ADUNAȚI • SITUARE GEOGRAFICĂ 

 

 Comuna Adunați se află în partea de nord-vest a 

județului Prahova, la limita dintre acesta și județul 

Dâmbovița, fiind alcătuită din trei sate: Adunați, Ocina 

de Sus și Ocina de Jos. 

 Amplasată pe drumul județean DJ 710 (care 

asigură legătura cu orașul Breaza) și DJ 100 E (către 

localitatea Provița de Sus), este situată la o distanță de 54 

km de municipiul Ploiești, la 8 km de orașul Breaza și la 

18 km de municipiul Câmpina. 

 

 

 
 

 Așezată în regiunea dealurilor subcarpatice înalte, 

comuna Adunați are următoarele vecinătăți:  

 

- Est: orașul Breaza pe traseul vârfurilor Corneanca- 

Borungoci – Moșului – Banului – Stâlpului  

- Nord: comuna Talea pe linia Vf. Stâlpului – Fieneasca – 

Vf. Măgurii  
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- Vest: comunele Bezdead și Vișinești (jud. Dâmbovița ) 

prin culmile Măgura – Costișata – Vf. Voinii – Vf. Cârna 

– Vf. Sultanului  

- Sud: comuna Provița de Sus (satul Valea Bradului) prin 

linia Vf . Sultanului – Vl. Pietrei – Corneanca.  
 Cadrul natural deosebit și aerul curat oferă 

vizitatorilor condiții prielnice pentru petrecerea 

vacanțelor, zona turistică Borungoci și rezervația natural 

peisagistică Costișata fiind căutate de amatorii de aer 

curat.  

 Cu o suprafață de 2270 ha comuna mai este 

renumită și pentru dansurile și obiceiurile strămoșești 

care și astăzi sunt cinstite de fiii satului, pentru 

îndeletnicirile tradiționale ale locuitorilor: creșterea 

animalelor, pomicultura, fabricarea rachiului, dogăritul, 

precum și broderitul sau costumele populare.  

 

 

 
 

 

 

 



5 
 

CÂMPINA,  

LEAGĂN DE CULTURĂ ȘI TRADIȚIE 

 

…Se trag perdelile munților în lături, și-n depărtare, cât 

bate ochiul, vezi lunga șerpuire a apei presărând pete de 

argint din ce în ce mai mici, din ce în ce mai dese pe 

prundul alb, între malurile-i rupte, din ce în ce mai 

plecate, din ce în ce mai strâmte – o lumină dulce, 

odihnitoare, limpezește valea, dealurile sure se topesc în 

adâncimea zărilor… 

…Părăsim șoseaua, urcăm dealul din stânga și intrăm în 

Câmpina – un oraș liniștit, așternut la pragul munților   

pe-o colină dezvălită, bogată-n izvoare de petrol 

România pitorească, Alexandru Vlahuță 

 

 Așezat într-un adevărat amfiteatru natural, pe 

malul stâng al răului Prahova, la confluența sa cu râul 

Doftana, vechiul târg al Câmpinei, astăzi al doilea 

municipiu al județului Prahova, dăinuiește de veacuri la 

poalele Subcarpaților înconjurat de cele trei râuri: 

Câmpinița, Doftana, Prahova, care au modelat terasa 

Câmpina.  

 Prima atestare documentară a acestei așezări a 

reprezentat-o o consemnare în registrul de taxe vamale al 

cetății Brașovului, datând din 8 ianuarie 1503, care 

menționa transportul de ceară de albine adusă spre 

vânzare de către moșneanul Mansul din Kympena.  

 După 280 de ani de dezvoltare neîntreruptă, 

așezarea avea să devină târg, pentru ca, în 1864, prin 

decret domnesc, Al. I. Cuza să o ridice la rang de oraș. 

Documentele vremii arată că în 1860 localitatea avea 

2291 de locuitori: negustori, meseriași, liberi 

http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_C%C3%A2mpini%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Doftana,_Prahova
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Prahova
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profesioniști dar și agricultori care se ocupau în mare 

parte cu cultivarea pământului, creșterea animalelor și 

albinăritul. 

 Începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea, odată 

cu exploatarea zăcămintelor de petrol descoperite în 

zonă, are loc o dezvoltare industrială explozivă a 

orașului, accentuată și diversificată după 1950 de către 

guvernările comuniste.  

 Principalele obiective turistice din localitate sunt 

Muzeul Nicolae Grigorescu, amenajat în casa acestuia şi 

Castelul Iulia Hasdeu (numit şi Castelul Magului de la 

Câmpina), care, alături de cavoul Iuliei Hasdeu din 

Cimitirul Bellu din Bucureşti, reprezintă una dintre 

construcţiile unicat realizate aproape exclusiv pe baza 

informaţiilor şi planurilor transmise de către Iulia (din 

„lumea de dincolo”) în cadrul şedinţelor de spiritism 

organizate de tatăl său. Aici a scris B.P. Hasdeu lucrarea 

de esoterism Sic Cogito! („aşa gândesc!”) şi tot aici a 

realizat primele experienţe de psihofotografie. 

 

 Alte obiective turistice ce merită văzute în orașul 

nostru sunt: 

 - Biserica „de la Han”, numită și „Biserica de la 

Brazi”, construită în 1833 de Sfântul Calinic de la 

Cernica, cu Hramul Adormirea Maicii Domnului. 

 - Capela „Hernia”, construită în stil baroc în 

memoria pionierului petrolului câmpinean, Dumitru 

Hernia. 

 - Ansamblul Parohial Sfântul Nicolae. Pe 

temeliile bisericii de lemn Sfântul Nicolae, care exista în 

analele istoriei încă din 25 iunie 1714, a fost construită 

biserica Sfântul Nicolae, urmând ulterior să fie construită 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Muzeul_Nicolae_Grigorescu&action=edit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Iulia_Hasdeu
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dumitru_Hernia&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dumitru_Hernia&action=edit&redlink=1
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și biserica nouă „Pogorârea Sfântului Duh”. Parohul 

excepțional Petru Moga este cel care s-a ocupat 

îndeaproape de toate construcțiile și detaliile, realizând o 

oază de liniște. 

 - Lacul bisericii. În folclorul local s-ar spune că 

acum mult timp exista o biserică pe unul din malurile 

lacului, care din cauza păcatelor credincioșilor, s-a 

scufundat în acest lac. 

 

 
 

  

 În prezent locuitorii orașului Câmpina, oameni 

harnici și primitori se străduiesc să-și primească oaspeții 

într-un oraș în care modernul se împletește cu tradiția, 

organizându-se aici diverse manifestări culturale și 

târguri tradiționale: 

- ,,Târgul  mierii”, Festivalul folcloric ,,Hora 

Prahoveană” și altele. 
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SCURT ISTORIC AL COMUNEI ADUNAȚI 

 

Prima denumire dată localității este OCINA (de 

origine slavă) care înseamnă un petic de pământ stăpânit 

cu drept ereditar. Istoricul comunei nu este bine 

cunoscut, totuși nu pare a fi prea veche ca așezare. Satul 

Ocina este menționat în memoriile generalului Bauer din 

1778 ca localitate fără biserică, de unde se trage 

concluzia că așezarea nu se constituise de multă vreme.  

În anul 1838 localitatea apare în documentele 

ocârmuirii județului Prahova (dosar 22/1938) sub 

denumirea de Adunații Proviței, după numele satului care 

se constituise în partea dreaptă a pârâului Ocina, nume 

care provine de la locuitorii veniți din Provița de Sus. În 

anul 1878 comuna Ocina apare de sine stătătoare fiind 

compusă din 3 sate: Ocina de Jos, Ocina de Sus și 

Adunați. Ultima denumire – și cea actuală – este aceea de 

Adunați (de origine latină), denumirea fiind dată de 

faptul că satul Adunați era satul de reședință al comunei 

(documente de stare civilă, 1957).  
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ADUNAȚI 

Obiceiuri, tradiții, datini și legende 

care individualizează localitatea 

 

 Portul național 

 Fetele purtau fotă și ie, lucrate în sat, fota avea 

fondul crem și o dungă lată la poale, de culoare albastră, 

sau fondul bleu marin și dunga de la poale roșie. Oricare 

ar fi fost culoarea lor, fotele aveau în țesătura lor beteală. 

Erau glisate, pliurile fiind pornite cu o cusătură, din brâu. 

În sus, fetele purtau ii, cusute cu râuri din mătase sau 

muline în culori care se armonizau cu fotele.  

 

 
 

 Fetele se purtau cu capul gol. Părul era împletit 

într-o coadă groasă care atârna pe spate, sau în două care 

se aduceau din spate peste frunte și se prindeau cu spleci 

de os sau de metal. La gât purtau salbe pe o panglică 

neagră prinsă strâns in jurul gâtului, se înșirau bani de aur 

de diferite mărimi. În picioare, fetele purtau opinci sau 

ghete.  
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 Flăcăii purtau pantaloni albi, largi, lucrați dintr-o 

țesătură subțire din lână. Ei purtau cămăși cu mâneci 

largi din pânză de bumbac sau de in. Cămășile acestea 

erau lucrate cu diferite modele de râuri, în culori, la cusut 

folosindu-se mătase sau muline. Peste mijloc flăcăii 

purtau un veșmânt original, fusta. Pe cap flăcăii purtau 

căciuli de miel, de obicei negre, iar în picioare opinci sau 

ghete. 

 

 
 

Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou 
 Printre obiceiurile tradiționale, cele ale 

sărbătorilor de iarnă, prin amploarea lor practicarea de 

către întregul sat, ocupă un loc deosebit. Acestea aveau 

loc cu ocazia sărbătorilor Crăciunului, când se umbla la 

colindat și cu ocazia Anului Nou când se umbla cu 

sorcova sau plugulețul, cu buhaiul și cu grâușorul.  

 Colindatul este un interesant obicei practicat de 

copii și așteptat de către aceștia cu nerăbdare. Se colindă 

din noaptea și până în dimineața Ajunului Crăciunului. În 

seara respectivă, copiii – băieți și fete – se adunau la câte 

o casă în cete de circa 10 colindători. Intrată în curtea 



11 
 

cetățeanului, ceata se aduna în grup în fața casei și striga 

în cor: „Bună dimineața la Moș Ajun!” după care era 

așteptată ieșirea din casă a gazdei. 

 Gazdele așteptau colindătorii, cu darurile 

pregătite (covrigi, nuci, mere), așezate din timp mai 

adesea în sită, ca să le poată ieși ușor în întâmpinare. 

Erau o mare rușine să nu primești colindătorii. În cazul în 

care, la strigarea colindătorilor, din casă nu ieșea nimeni 

ca să îi răsplătească, ei se simțeau în drept să rupă o 

poartă, să fure un topor uitat sau chiar să pronunțe o 

contra urare. Spre dimineață, cetele de colindători se 

retrăgeau acasă, cu traistele doldora de covrigi. 

 În Ajunul Anului Nou, de pe la amiază și până se 

înnopta, copiii și tinerii până la 15-16 ani, numai băieți, 

umblau cu plugulețul sau sorcova. Obiceiul de a umbla 

cu sorcova se desfășura astfel: se întovărășeau 2-3 băieți, 

unul purta sorcova, celălalt avea un clopoțel și un bici din 

sfoară de cânepă lungă de vreo 2 metri, cu un sfârc la 

capăt, legată cu o coadă scurtă de lemn. În timpul 

cântecului, sorcova se mișca ușor la fereastră, iar 

clopoțelul era scuturat și suna. Când terminau, băieții 

intrau în casă și sorcoveau persoanele aflate acolo, pe 

umeri sau pe cap, rostind urarea bine cunoscută. 

 

Obiceiuri de primăvară   

 În jurul zilei de 9 martie, când se serbau cei 40 de 

mucenici, seara se aprindeau focuri înalte din paiele de 

anul trecut, rezultate din curățatul grădinilor. În jurul 

focurilor se adunau copii și tineri și săreau peste foc, 

trecând prin flăcări. În noaptea aceea, fetele coseau 40 de 

fire de arnici, punându-și o dorință. A doua zi, din coca 

pregătită pentru facerea mucenicilor se lua o bucată de 
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aluat și mergând prin grădină se ungeau tulpinile pomilor 

roditori pentru ca aceștia să aibă rod bogat în anul 

respectiv.  

 

 
 

 

 Un alt obicei de primăvară era strigătul fetelor.În 

noaptea când se lăsa sec de Postul Paștelui se formau 

grupuri de câte doi flăcăi, fiecare dintre ei avea o oală de 

pământ, căreia i se făcuse o gaură în fund, destul de mare 

ca să poată vorbi prin ea (port-voce populară). Când se 

înnopta, grupul pornea în teren. Unul dintre flăcăi se suia 

pe un deal, iar celălalt pe un alt deal învecinat. De acolo, 

ei începeau o conversație care era auzită până departe în 

sat.  

 

 Legenda dealului Cârna 
 Satul Ocina, în vremurile vechi, nu era alcătuit 

decât din vreo cinci familii care se adăposteau în cinci 

colibe de sub poalele dealurilor: Stoica Hoitan sub vârful 

Gherțului și cu Bacă, Godină în locul numit Godineasca, 
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Bîjgoiu sub Stârmini și Badea pe Valea Bradului. Hora 

începu a se face la Stoica Hoitan unde erau adunate fete 

și flăcăi din Talea și Breaza. Într-o zi de paști, tocmai în 

toiul horii, ce se învârtea la umbra fagilor și la sunetul de 

fluier a lui Godină se aude cimpoiul: erau cei trei 

Bădilești, sosiți în sat de câteva zile. Cimpoierul este în 

urmă, angajat cu anul să cânte pentru horă la Hoitan și 

astfel se statornicesc aici și Bădileștii, mai ales când 

cimpoierul ia de nevastă pe Măriuca lui Bacă. Într-o zi de 

horă, cimpoierul se îmbătă și sosit acasă, taie nasul 

Măriucăi, de necaz că aceasta îi dăduse adesea dovada de 

nestatornicie. Dânsa de rușine și de inimă rea a fugit și a 

murit în locul numit și astăzi „CÂRNA”. 
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SCURT ISTORIC  

AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

 

Câmpina este atestată documentar în anul 1503 

figurând în registrele vamale ale negustorilor braşoveni 

care tranzitau Valea Prahovei, o zonă folosită drept drum 

comercial, fiind încă din secolul al XIV-lea o cale de 

comunicaţie între Transilvania şi Muntenia. Deşi în 

actele emise de cancelariile domneşti este menţionată 

„vama Prahovei”, există certitudinea că satul Câmpina, 

graţie poziţiei sale geografice la intrarea în munţii 

Carpaţi şi amplasării la aceeaşi distanţă de Bucureşti şi 

Braşov era vamă, punctul strategic pentru controlul 

mărfurilor. Acest lucru a făcut posibilă o dezvoltare 

rapidă a aşezării, localitatea având parte de nenumărate 

avantaje în urma comerţului care avea loc aici. 

  Oraşul a funcţionat ca vamă din 1422 până în 

1840, când, pentru un scurt timp vama a fost mutată la 

Breaza, iar după aceea la Predeal, punctul de frontieră cu 

Ardealul. 

 În 1663 devine târg, iar în 1864 este ridicată la 

rangul de oraş. 

Miron Costin în Istoria în versuri polone despre 

Moldova şi Țara Românească (1684), enumeră Câmpina 

printre oraşele din aceea vreme, iar stolnicul Constantin 

Cantacuzino figurează localitatea pe celebra sa hartă 

tipărită la Padova în anul 1700. 

Localitatea, cu statut de târg în 1663, se dezvolta 

treptat, beneficiind în 1791 de prima amenajare a 

drumului pe Valea Prahovei, datorită trupelor austriece. 

În secolul al XVIII-lea Câmpina era al treilea oraş 

ca importanţă al judeţului Prahova, după Ploieşti şi 
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Târgşor, datorită dezvoltării sale bazate pe comerţ şi 

vamă. Oraşul a fost şi reşedinţa plăşii Prahova, subunitate 

administrativă a judeţului. 

Tot aici, în urma cererii scrise a boierului Scarlat 

Câmpineanu adresată domnitorului Moruzi în anul 1799, 

se va ţine un târg de vite în fiecare zi de luni, fapt ce 

aduce noi beneficii localităţii.  

În 1822, Câmpina ajunge pe locul întâi în lista 

vămilor Țării Româneşti, elementul ce îi dă importanţă 

fiind păcura. Timp de câteva zeci de ani, oraşul Câmpina 

a avut o stagnare în dezvoltarea sa, mai ales de când 

vama se mutase la Breaza şi apoi la Predeal. Odată cu 

începerea exploatării ţiţeiului, aşezarea va înflori din nou. 

În 1890, la Câmpina se ridica prima schelă 

petrolieră din ţară, iar în 1895 se construieşte Rafinăria 

„Fabrica Nouă”, pe atunci cea mai mare din Europa. 

Ocupaţiile câmpinenilor în această perioadă erau: 

agricultura, negustoria, apicultura, cărăuşia şi extragerea 

păcurei din subsolul aşezării de către fântânari. Aici 

funcţionau atunci opt mori de apă, situate pe Prahova şi 

pe Doftana. 

Oraşul se dezvoltă într-un ritm alert odată cu 

începerea exploatării petrolului în zonă. În anul 1861 

urbea este luminată cu petrol. La sfârşitul secolului al 

XIX-lea în Câmpina se extrăgea cca. 20% din totalul 

producţiei de petrol. Se constată şi o adevărată explozie 

demografică în urbe, datorată în primul rând aportului de 

populaţie venită aici pentru a munci în extragerea şi 

prelucrarea petrolului. Dacă în anul 1810 în localitate 

erau înregistraţi 485 locuitori, la 1899 populaţia se 

apropia de 4000 de suflete. 
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La 1 decembrie 1879 a fost inaugurată calea ferată 

Ploieşti-Predeal, pe care exista şi gara Câmpina, iar la 

1883 a fost inaugurată calea ferată dintre Telega şi 

Câmpina, construită pentru transportul sării de la ocnele 

Telega. 

Documentele arată preocuparea primarilor oraşului 

de a dezvolta localitatea din punct de vedere al 

confortului urban prin: străzi pavate, felinare, piaţă 

comercială, grădina publică. 

Se aminteşte, între altele, despre băile minerale 

amenajate în jurul izvoarelor sărate şi sulfuroase de pe 

platoul sudic al localităţii, devenit proprietatea lui 

Dumitru Hernia. 

Existau şi instituţii de interes public: şcoli, 

judecătorie, spital, farmacie, staţie de telegraf, poştă, 

gară. Se construieşte cazinou, existau restaurante cu 

orchestră şi fanfară şi spaţii de cazare. În mijlocul 

parcului întins pe o suprafaţă de 2,5 ha a fost ridicată o 

capelă în stil baroc, ce adăpostea mormântul lui Dumitru 

Hernia, un veritabil monument de artă, astăzi în ruine. 

În anul 1836 poetul Cezar Bolliac, găzduit de 

boierul progresist I. Câmpineanu, începe a descrie 

frumuseţile locurilor acestea. De atunci prin Câmpina îşi 

vor perinda paşii nenumărate personalităţi culturale: 

Dimitrie Bolintineanu, I. Heliade Rădulescu, B. P. 

Hasdeu, G. Coşbuc, N. Grigorescu, C-tin I. Istrati, Eugen 

Jebeleanu, Geo Bogza etc., scriitori care şi-au legat viaţa 

şi opera de aceste meleaguri. Atraşi nu numai de 

frumuseţea peisajului, ci şi de blândeţea climei, de 

renumele Câmpinei şi de ospitalitatea locuitorilor, aceştia 

şi-au pus amprenta asupra locului, lăsând în actualele 

muzee şi case memoriale, preţioase mărturii ale epocii 
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lor. Astfel, Câmpina devine încă de la sfârşitul secolului 

al XIX-lea un centru cultural recunoscut, casa lui Nicolae 

Grigorescu devenind unul dintre locurile de întâlnire 

pentru oamenii de cultură ai vremii. Oraşul are şi astăzi o 

viaţă culturală intensă şi un nivel intelectual ridicat al 

locuitorilor săi, în cadrul Casei de Cultură „Geo Bogza” 

organizându-se numeroase activități, dintre care: 

Festivalul Folcloric „Hora Prahoveană” (în iunie, de 

aproximativ 20 de ani fără întrerupere), Festivalul 

teatrelor de proiect (în octombrie sau noiembrie), 

Festivalul de literatură „Geo Bogza” (mai sau iunie), 

Tabăra de pictură „Câmpina, dragostea mea” etc. Există 

trei reviste de cultură: „Revista Nouă”, „Biblioteca de 

Câmpina” și „Urmuz” iar Biblioteca municipală are peste 

80 de mii de volume și o secție de carte în limba engleză. 

Dezvoltarea oraşului continuă în sec. XX. În timpul 

celui de-al II-lea război mondial zona este puternic 

bombardată de trupele aliate, datorită importanţei 

strategice.  

 După război regimul comunist se va preocupa de 

dezvoltarea industriei petroliere. 

Localitatea dispune de un valoros patrimoniu 

arhitectural atât laic cât şi religios. Locuinţele construite 

în secolele al XIX-lea şi XX sunt influenţate de 

arhitectura vremii, atât cea autohtonă, dar şi cea 

europeană.  Menţionăm existenţa unor lăcaşe de cult 

valoroase: Schitul Slobozia a cărui construcţie a început 

la 1714 (azi Complexul parohial Sf. Nicolae, cu 2 

biserici, Sală Praznicală folosită şi ca sală de concerte cu 

2 piane; în grădina complexului s-au descoperit morminte 

de inhumaţie şi de incineraţie din Epoca târzie a 

bronzului, cca. 1500 a. Hr.), Biserica de la Han, 
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construită în prima parte a secolului al XIX-lea, Biserica 

romano-catolică (1903-1906). 

Dintre edificiile publice importante amintim Casa 

cu Grifoni (sau Vila Ştefănescu, actualmente sediul 

Primăriei), Casa lui Nicolae Grigorescu, Castelul Iulia 

Hasdeu (astăzi muzeul Memorial B. P. Hasdeu), dar şi 

numeroase alte edificii valoroase, de patrimoniu.  

De asemenea, amintim că în cimitirul oraşului este 

înhumat pictorul Nicolae Grigorescu, iar în fosta casă a 

sa din oraş funcţionează un muzeu de artă. 

 

 
 

Date istorice importante: 

1864 - Domnitorul Alexandru Ioan Cuza decretează 

statutul de oraş pentru Câmpina; 

1871 - Prinţul Ştirbei devine unic proprietar al moşiei 

Câmpina; 

1879 - Se inaugurează calea ferată Ploieşti - Predeal; 

1881 - Amenajarea primului stabiliment de băi saline şi 

sulfuroase, pe platoul Gafiţa; 
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1895 - Începe exploatarea modernă a ţiţeiului, a cărui 

prima atestare scrisă datează din 1697; 

1904 - Este fondată prima şcoală de maiştri sondori din 

lume în „Casa cu grifoni”; 

1913 - La Băneşti, Aurel Vlaicu se prăbuşeşte cu avionul 

său, încercând pentru a doua oară să treacă Carpaţii; 

1919 şi 1923 - Înfiinţarea celor doua licee, de fete, 

respectiv, de băieţi; 

1970 - Înfiinţarea Institutului de Cercetări pentru Petrol şi 

Gaze; 

1994 - Oraşul Câmpina a fost declarat municipiu. 

La trecerea în mileniul III, după ce a aniversat 500 

de ani de la prima atestare documentară, Câmpina se 

prezintă ca un oraş civilizat, modern, bine îngrijit, 

meritându-şi numele pe care-l primise la începutul 

secolului XX: „Oraşul florilor”. 
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SCURT ISTORIC 

AL ȘCOLII GIMNAZIALE 

„RADU ȘI SEVERA NOVIAN” ADUNAȚI 

 

          Școala din localitatea Adunati, jud. Prahova, are o 

existență centenară, denumirea sa variind de la Școala 

Primară, Școala Generală, Școala cu clasele I-VIII, până 

la Școala Gimnazială, în prezent. 

        Foaier de civilizație și cultură din așezarea noastră, 

școala trebuie să aducă prinos de recunoștință, chiar și 

prin denumire, celor care, în negura vremurilor și de sub 

praful așternut pe documente, au marcat începuturile 

localității.  

         La sfârșitul secolului al XVIII-lea, așezarea 

amintită de generalul Bauer aparținea slugarnicului 

Nicolae Săigiu din Breaza. Aceasta era împărțită în două 

de pârâul Ocina care traversează și astăzi localitatea de la 

nord la sud. După care, partea de est a fost luată de 

domnitorul Brâncoveanu, iar cea de vest a fost vândută 

cucoanei Păloaica. Fiul acesteia din urmă, Alexandru 

Pala, a vândut partea moștenită lui Enache State. Severa 

State, fiica ultimului cumpărător, a moștenit partea de 

vest a comunei în momentul căsătoriei sale cu Radu 

Novianu. Împreună aceștia și-au construit un conac la 

sfârșitul secolului al XIX-lea. 

          Transpunerea acestui loc într-o reședință de vară 

pentru cei doi a însemnat foarte mult pentru viitorul 

acestei așezări. Soții Novianu au făcut importante donații 

acestei localități, care a asigurat stabilirea unor instituții 

precum Primăria, Școala, Căminul cultural și Biserica.  
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 La sosirea soților Novian în satul Ocina întâia 

deziluzie a fost starea morală a preotului și dotarea 

materială școlii.  

           În 1879, în cadrul localului Primăriei se 

amenajează o sală de clasă pentru învățământul de patru 

clase unde erau înscriși 200 de copii de școală. Ea a 

rămas drept școală până în 20 ianuarie 1904.  

            Prin declarația de la 12 februarie 1903, 

proprietarul Radu Novian și soția sa dau pentru școală 

hanul din mijlocul satului și un teren de 3675 mp danie, 

cultivat cu pomi nobili, de la pepiniera din Vișan, între 

care mai ales pruni Agen și peri. Prin stăruințele 

proprietarului și prin supravegherea primarului, la 20 

ianuarie 1904 se definitivează lucrările pentru școală și 

stau la dispoziția elevilor 3 săli de clasă și o sală de lucru; 

iar pentru cei 2 învățători, o cancelarie spațioasă bine 

aerisită și luminată. Ca mobilier, darul proprietarului a 

întrecut nevoile unui mobilier de școală primară rurală.  

            Cu o astfel de clădire, cu un astfel de material, cu 

învățători devotați și vrednici de misiunea lor – P. 

Oprescu și R. Hoitan – noua școală se deschide la 20 

ianuarie 1904 dând adevăratul adăpost intelectual și 

moral celor 141 înscriși în septembrie 1903. 

               Soții Novian au fost primii români care au 

trecut Cercul Polar de Nord, în 1897, și tot primii români 

care au ajuns în insula Spitzbergen din arhipeleagul 

Svalbard (Norvegia). Atrași de nordul înghețat, vizita lor 

în această parte a lumii nu a fost întâmplătoare. Radu 

Novian a publicat lucrarea Școala și Biserica în 

Norvegia, iar Severa, soția lui, a manifestat un interes 

deosebit în arhitectura nordică.  
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                În ciuda tuturor părerilor despre soții Novian, 

ei rămân pentru comuna Adunați din Prahova 

personalitățile care au marcat epoca de construcție 

administrativă și i-au grăbit demersurile de consolidare a 

autorității politice. 

 Putem realiza o lungă listă a celor care au 

contribuit la dezvoltarea școlii din localitate și la 

ridicarea prestigiului acesteia, dar în mod clar, Radu și 

Severa Novian au fost primii care au adus cărți în 

Adunați, ca danie pentru Biserică, în vremea în care 

cărțile bisericești erau cele după care se descifra alfabetul 

alături de dascăl. A sădit astfel o sămânță care a rodit și 

încă rodește civilizație. Noțiunea de dascăl a suferit 

mutații ideologice, dar ne face cinste să ne raportăm la 

acele vremuri și să ducem mai departe flacăra aprinsă de 

Radu și Severa Novian.  
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 Ființând într-o zonă rurală, școala a focalizat, dar 

s-a și constituit drept resursă cultural centrală a localității, 

indisolubil legată de primărie încă de la înființare, fiind 

binecunoscut faptul că, activitatea didactică în clasele 

primare era condusă de dascăl. Bătrânii satului 

rememorează numele învățătorilor P. Oprescu și R. 

Hoitan care îi iniția în tainele cititului și scrisului pe cei 

curajoși care frecventau clasele primare la Adunați.  

  

               

SCURT ISTORIC AL GRĂDINIȚEI 

CU PROGRAM NORMAL 

„CASTELUL PITICILOR” ADUNAȚI 

 

      În anul 1969, învățământul școlar în localitatea 

Adunați se desfășura cu clasele I-VIII la centru de 

comună și cu clasele I-IV în cele două sate, Ocina de Sus 

și Ocina de Jos. Odată cu creșterea numărului de copii în 

comună și cu cerințele învățământului în general, s-a pus 

problema măririi spațiului de școlarizare și înființării unei 

grădinițe de copii în centrul comunei. 

Astfel după anul 1970, s-a înființat o grădiniță de 

copii la centru de comună într-o sală de clasă unde 

veneau copii care învățau de atunci cu clasele I-X și cu 

atelier școală. Astfel în primăvara anului 1977 pe baza 

unui proiect întocmit s-a început construirea actualei 

grădinițe de copii care a fost dată în folosință în toamna 

anului 1977 și a fost concepută ca o necesitate obiectivă a 

localității având în vedere numărul mare de preșcolari și 

distanța până la cel mai apropiat oraș, din acea perioadă. 

La început grădinița a funcționat cu patru grupe având 
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program atât dimineața cât și după amiaza. În anul 2000, 

datorită unor alunecări de teren, cursurile în grădiniță au 

fost întrerupte iar timp de doi ani au avut lucrări de 

consolidare și refacere, timp în care copiii din localitate 

au învățat în incinta școlii. Datorită natalității scăzute în 

perioada de după anul 1989 numărul copiilor înscriși în 

grădinița a fost într-o continuă scădere. De la un număr 

de patru grupe așa cum a funcționat la început, în prezent 

grădinița funcționează doar cu două grupe de copii. În 

anul 2009, grădinița a fost modernizată, prin intrarea într-

un program de reabilitare ce a presupus următoarele 

investiții: termoizolație, înlocuire tâmplărie, refacere și 

aparatură. Având în vedere că în localitate există un 

bogat tezaur cultural, am considerat că este de datoria 

noastră, ca dascăli, să promovăm și să continuăm 

tradițiile și obiceiurile culturale prezente pe aceste 

meleaguri.  

       Tocmai din această dorință a luat naștere și festivalul 

concurs „Să fim noi păstrătorii tradițiilor”. 
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MODERNISM ȘI TRADIȚIE. 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „B.P. HASDEU” 

CÂMPINA 

 

Prof. BERCĂROIU CĂTĂLIN 

Director al Școlii Gimnaziale ,,B.P. Hasdeu” 

municipiul Câmpina, jud. Prahova 

 

Educaţia este cel mai frumos dar pe care îl poate 

dobândi omul. 

      Platon 

 
     
  

VIZIUNEA ŞCOLII 

Este uşor să înveţi a merge.  

Important este încotro te îndrepţi.  

Ştim că nu toţi copiii sunt la fel. 

Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi 

împlinire, căci tu ne reprezinţi. 
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 Şcoala Gimnazială „B.P. HASDEU” Câmpina și-

a deschis aripile în urmă cu patruzeci și cinci de ani, 

având la bază o echipă de cadre didactice  entuziaste și 

bine pregătite. 

În anul 1972 ca urmare  a creşterii populaţiei 

şcolare şi a transformarii Liceului Teoretic ,,Ilie Pintilie” 

în liceu industrial, se înfiinţează Şcoala Generală nr. 7, 

Câmpina. 

 În anul 1974 este inaugurat localul în care 

funcţionează şi astăzi unitatea şcolară, aflat pe strada 

Mihail Kogălniceanu, local care cuprindea 16 săli de 

clasă, un laborator de fizică-chimie, un laborator de 

biologie şi o sală de sport. 

În anul şcolar 1974-1975, primul în care 

activitatea se desfăşura în noua clădire, şcoala funcţiona 

cu patru clase I, trei clase a II-a, trei clase a III-a, două 

clase a IV-a, două clase a V-a, şi câte o clasă la nivelul 

claselor a VI-a, a VII-a, şi a VIII-a, deci un număr de 17 

clase. 

În anii care au urmat numărul elevilor va fi în 

continuă creştere astfel că în anul şcolar 1985-1986 

şcoala funcţiona cu 39 de clase, având 1442 

elevi.              

În anul şcolar 1999-2000 unitatea şcolară 

funcţionează cu 10 clase la ciclul primar şi 16 la ciclul 

gimnazial. În acelaşi an, ca o recunoaştere a rolului pe 

care şcoala îl deţinea la nivelul municipiului Câmpina, 

denumirea şcolii devine „B.P. Hasdeu” aducându-se 

astfel un omagiu personalității marelui savant al culturii 

românesti, care şi-a legat numele de localitatea noastră. 
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 În prezent şcoala s-a angajat într-o noua etapă de 

dezvoltare reuşind să-şi reînnoiască baza materială şi 

acţionând consecvent pentru aplicarea reformei 

învațământului. 

Şcoala beneficiază de spaţii didactice 

modernizate   având un număr de 12 săli de clasă, patru 

cabinete (geografie, istorie, informatică și limba română) 

şi două laboratoare (fizică-chimie și biologie). 

Începând cu anul şcolar 2003-2004 Şcoala 

Gimnazială „B.P. Hasdeu” a iniţiat un program de 

învățământ prelungit, înscris conceptului „şcoală după 

şcoală” care a avut menirea de a veni în întâmpinarea 

familiilor  care se confruntă cu lipsa de timp şi deci cu  

imposibilitatea supravegherii copiilor după programul 

şcolar. În cadrul acestui program copiii beneficiază de 

supravegherea cadrelor didactice desfăşurând activităţi de 

pregătire a lecţiilor, cursuri de informatică şi cursuri de 

limbi străine, desfășoară activităţi recreative în şcoală sau 

în afara acesteia. 
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În prezent în cadrul școlii se acordă o atenție 

deosebită unui program de activități extracurriculare 

diversificat care să contribuie la dezvoltarea liberă şi la 

potenţial maxim a personalităţii elevilor. În școală se află 

în derulare mai multe proiecte educative „Popas în 

universul cunoașterii”– concurs interdisciplinar pentru 

clasele III-IV, „Natura, prietena mea” – concurs de 

creație plastică pentru clasele I –IV, „Teatru pentru 

copii” – proiect adresat tuturor elevilor din școală.  Aici 

își desfășoară activitatea numeroase formații artistice: 

trupe de teatru pentru elevi atât la ciclul primar cât și la 

ciclul gimnazial, ansamblul coral, trupe de dans modern. 

 În demersul nostru educativ am considerat că 

obiceiurile şi tradiţiile străbune româneşti, rod al unui 

efort îndelungat de cunoaştere, reprezintă un tezaur 

inestimabil de înţelepciune ale căror valori şi resurse nu 

se şterg niciodată și că fiecare copil trebuie să cunoască 

tradiţia poporului său, pentru a şti unde îşi are rădăcinile, 

pentru ca să descopere frumuseţile dansului, cântecului și 

meșteșugului  popular. 
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 În acest sens în școala noastră s-au desfășurat 

numeroase activități. Serbările școlare realizate cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă sau a aniversării unor evenimente 

istorice au pus la mare cinste costumul popular. Alte 

activități precum vizite la Muzeul Țăranului Român sau 

la Muzeul Satului au pus elevii în contact direct cu 

valorile tradiției populare românești. 

 În cadrul activităților din școală am venit în 

întâmpinarea dorinței elevilor noștri și am înființat 

ansamblul de dansuri populare „Crăișorii”, grupul vocal 

„Câmpinița” și am susținut numeroși soliști vocali care 

ne-au reprezentat cu cinste la diferite festivaluri de 

folclor. 

 

 
 

Ansamblul de dansuri populare „Crăișorii” 

 

 
 

Grup vocal „Câmpinița” 
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Din anul 2013, în parteneriat cu Grădinița cu P.N. 

„Castelul Piticilor” și Școala Gimnazială „Radu și Severa 

Novian” din ADUNAȚI, am început derularea 

Proiectului educativ „SĂ FIM NOI PĂSTRĂTORII 

TRADIȚIILOR”, proiect ce a ajuns anul acesta la a V-a 

ediție. 

 

 
   

   În realizarea acestui proiect am pornit de la 

dorinţa de a insufla elevilor noștri de la oraș poate cel 

mai de preţ lucru pe care îl moşteneşte o naţiune şi 

anume tradiţia. Tradiţia este ghidul nostru, care din cele 

mai vechi timpuri ne ajută să descoperim valori precum 

hărnicia, adevărul şi virtutea. Proiectul are menirea de a 

reuni copii şi cadre didactice din toate colţurile județului 

dar și din afara acestuia, de a crea legături durabile, 

prietenii unite sub acelaşi ţel, al faptelor bune, al 

respectului pentru obiceiuri şi tradiţii strămoşeşti. 

Pentru ca generaţiile care ne urmează să cunoască 

rădăcinile poporului şi evoluţia sa pe treptele istoriei este 

de datoria noastră, a celor cu misiunea de educatori, să le 

lăsăm cât mai puţin alterată „zestrea” primită de la 
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înaintașii noștri, pentru a ne recunoaşte şi a nu uita că am 

fost şi că suntem români. 

 

 

 
 

 

 

Fără tradiție nu există cultură: nici omul simplu, 

nici geniul nu pot crea nimic fără tradiție. 

                                              Vasile Pârvan 
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S I M P O Z I O N U L 
 

 

CUNOAȘTEREA ȘI PROMOVAREA 

OBICEIURILOR ȘI TRADIȚIILOR 

POPULARE ROMÂNEȘTI.  

GHID DE BUNE PRACTICI 
 
 

E S E U R I  
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CUNOAȘTEREA ȘI PROMOVAREA 

OBICEIURILOR  

ȘI TRADIȚIILOR POPULARE ROMÂNEȘTI 

PRIN INTERMEDIUL ACTIVITĂȚILOR 

EXTRACURRICULARE 

 

Prof. înv. primar, MOLDOVEANU MIHAELA 

Școala Gimnazială ,,B.P. Hasdeu”,  

Câmpina, jud. Prahova 

 

Zestrea unei naţiuni o constituie valorile sale 

culturale şi tradiţionale: graiul, portul, obiceiurile şi 

religia. Tradițiile păstrate și transmise din generație în 

generație de sute de ani, de străbunii noștri, sunt comori 

ce nu ar trebui uitate sau părăsite și nici schimbate cu alte 

obiceiuri din alte țări. Ele sunt ale noastre, ne 

caracterizează, ne definesc și prin ele ne simțim mai 

bogați, mai „altfel” decât alții. Sunt nume, oameni, 

construcţii, obiecte, chipuri care au avut viaţă cândva şi 

care ne sunt rădăcini. 

Avem datoria sacră de a încerca să le trezim 

elevilor noştri interesul, dragostea şi respectul pentru 

aceste valori moştenite şi, totodată, datoria de a conserva 

aceste amintiri care n-au dispărut şi pe care încă le 

descoperim în jurul nostru. Frumuseţea folclorului 

trebuie simţită şi preţuită de copii de la o vârstă cât mai 

fragedă. Şcolii şi nouă, cadrelor didactice, ne revine 

datoria de suflet de a face cunoscute obiceiurile, datinile 

şi tradiţiile populare în rândul generaţiilor de elevi, 

creşterea și educarea copiilor în cultul pentru respectarea 

şi păstrarea acestor datini şi obiceiuri. Modalităţile prin 

care şcoala contribuie la păstrarea şi perpetuarea 
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obiceiurilor și tradiţiilor comunităţii locale sunt diverse. 

Depinde de disponibilitatea dascălilor  precum și de 

membrii comunităţii locale ca acest lucru să se și 

întâmple. 

Prin cunoașterea tradiției copiii încep să înțeleagă 

specificul poporului din care fac parte, aspiratiile lui, 

idealurile de ieri și de azi, care sunt oglindite în 

obiceiurile locurilor, în creațiile meșteșugarilor, în portul, 

cântecele și dansurile populare. 

Din nefericire, la oraș se observă că portul 

popular și obiceiurile autentice se pierd și este necesar ca 

noi, cadrele didactice, să fim cele care să ne conducem 

elevii înapoi spre valorile noastre tradiționale. În acest 

sens de un real folos ne sunt activitățile extracurriculare 

pe care ni le propunem să le desfășurăm cu elevii noștri. 

Pornind de la aceste considerente am înțeles că 

punându-i pe copii în contact direct, încă de la vârsta 

preșcolară, cu valorile artei populare românești, aceștia 

simt admirație față de creațiile populare și învață să le 

prețuiască, să le înțeleagă și să le ducă mai departe. Așa 

s-a născut ideea realizării proiectului Să fim noi 

păstrătorii tradițiilor. 
Încă din clasa I am dorit să-i conduc pe elevii mei 

spre cunoașterea tradițiilor populare românești autentice 

și am încheiat un parteneriat cu grădinița „Castelul 

piticilor” din comuna Adunați. Prima activitate din cadrul 

parteneriatului, vizita la grădinița respectivă și întâlnirea 

cu copiii de acolo, a avut drept scop familiarizarea 

elevilor cu satul și tradițiile sale. Gazdele ne-au 

întâmpinat cu cântec de bucim și ne-au invitat să vizităm 

micul muzeu popular amenajat în incinta grădiniței. Aici 

elevii au luat contact direct cu obiecte pe care mulți 
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dintre ei nu le mai văzuseră decât poate la televizor. Au 

apreciat frumusețea costumelor populare, a ștergarelor și 

covoarelor țărănești, au văzut diferite obiecte de uz 

gospodăresc, inedite pentru ei, dar vedeta muzeului a fost 

buciumul despre care au insistat să afle informații. Copiii 

de la Câmpina au participat apoi la o șezătoare alături de 

preșcolarii de la Adunați și de invitații acestora, un grup 

de fluierași, și bunicuțe venite să ne arate cum se cos iile 

și ștergarele, cum se toarce și se răsucește lâna. Copiii au 

fost încântați să-i asculte pe colegii lor interpretând 

cântece populare și să le urmărească dansurile. La sfârșit 

s-au prins și ei în horă învățând pașii de la cei mici. 

Ne-am întors la Adunați de Crăciun pentru a le 

cunoaște tradițiile de iarnă. Am desfășurat împreună 

serbarea de Crăciun unde colindele au creat o atmosferă 

de sărbătoare iar surprizele și ineditul nu au întârziat să 

apară. Moș Crăciun a venit cu daruri într-o sanie mare 

trasă de cai. 

Apropierea sărbătorilor pascale a fost un nou 

prilej de întâlnire. A fost rândul nostru să fim gazde. 

Preșcolarii de la Adunați ne-au vizitat și împreună am 

încondeiat ouă continuând astfel tradiția creștină. 

Începutul a fost greu dar odată ce am pătruns în 

tainele tradiției populare copiii au dorit să afle din ce în 

ce mai multe lucruri. Astfel, pe parcursul celor patru ani 

am vizitat Muzeul Satului și Muzeul Țăranului Român 

locuri unde au putut observa locuințe tradiționale 

românești din diverse zone ale țării și ocupații 

tradiționale. Am vizitat un atelier de olărit, la Curtea de 

Argeș, unde elevii au avut ocazia să cunoască și să 

observe procesul tehnologic de obținere a oalelor de lut, 
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să lucreze la roata olarului și să modeleze singuri diverse 

obiecte. 

La invitația unei bunici dintr-o comună apropiată, 

Cornu, am organizat o „Șezătoare în casa bunicii”. Copiii 

au urmărit cu plăcere cum în războiul de țesut prindeau 

contur diverse motive tradiționale specifice zonei, au 

privit cum vecinele bunicii coseau cu fir de mătase roșie 

și neagră ia tradițională, au ascultat povești și cântece 

spuse de bătrânele invitate acolo și, la rândul lor, le-au 

cântat cântece pregătite de noi la școală cu acest scop. 

Încântați de experiența șezătorii, în clasa a IV-a, 

am încercat să ne amenajăm și noi un colț muzeistic cu 

obiecte ce țin de tradiția populară, adunate de elevi de la 

rude sau cunoscuți. Copii au „scotocit” prin lăzile de 

zestre și prin podul bunicilor și au scos la iveală lucruri 

date uitării pe care le-au transformat în adevărate comori. 

Din rândul activităților extracurriculare care au 

vizat cunoașterea și păstrarea tradițiilor populare nu a 

lipsit mersul „cu colindul” cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

la diverse instituții, ocazie cu care, în fiecare an, copiii 

căutau să descopere noi colinde pentru a-și îmbogăți 

repertoriul. 

Odată intrată în suflet, cunoașterea tradiției 

populare devine o pasiune și, din simplu admirator, 

ajungi să devi practicant. Așa se face că în prezent, în 

școala noastră, chiar dacă suntem la oraș, avem numeroși 

interpreți de muzică populară și un ansamblu de dansuri 

populare. 

Căutând și găsind mereu noi modalități și forme 

de organizare a activităților extracurriculare prin care să 

realizăm o apropiere a elevilor de tradiția populară, 

contribuim la îmbogățirea și extinderea orizontului 
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cultural-artistic al copiilor, la educarea patriotismului 

local și a sentimentelor de admirație, mândrie și respect 

față de comorile creației populare românești, le sădim în 

suflet dorința de a duce mai departe tezaurul folcloric 

transmis din generație în generație de la strămoșii noștri 

până azi.Trezirea respectului pentru tradiții este un semn 

al statorniciei, al legăturii organice cu pământul 

strămoșesc, fiind una dintre principalele forme de 

manifestare a conștiinței de sine a poporului român. În 

folclorul românesc sunt cuprinse adevăratele valori 

reprezentative pentru cultura românească: cultural-

etnografică, documentar-istorică, ritual-mitologică. 

Transmițând câte puțin din aceste lucruri fiecărei 

generații de copii cu care lucrăm, lada noastră de zestre 

românească devine din ce în ce mai bogată. Oriunde, în 

Europa şi în lume, oricâtă unitate în diversitate ar exista, 

ceea ce ne păstrează identitatea sunt graiul, portul şi 

obiceiurile noastre populare. 
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MODALITĂȚI DE PROMOVARE  

A TRADIȚIILOR  

PRIN INTERMEDIUL ACTIVITĂȚILOR 

EXTRACURRICULARE 

 

Prof. înv. preșcolar: MOLDOVEANU MĂDĂLINA 

Grădinița cu Program Normal „Castelul Piticilor”, 

Adunați, jud. Prahova 

 

 

Tradiția adevărată e singura merinde sufletească 

Liviu Rebreanu 

 

            „Nimic nu-i mai frumos, mai nobil, decât meseria 

de educator, de grădinar de suflete umane, de călăuză a 

celor mai curate şi mai pline de energie mlădiţe” (D. 

Almas). 

Să-i învăţăm pe copii să preţuiască şi să respecte 

obiceiurile şi tradiţiile în care s-au născut, să-i învăţăm să 

iubească meleagurile natale, portul românesc şi pe 

români. Să le sădim în suflet aceste elemente definitorii 

ale identităţii neamului românesc fără de care nu am mai 

putea şti de unde venim şi cine suntem de fapt noi 

românii pe acest pământ. Să-i ajutăm pe copii să 

înţeleagă imensitatea tezaurului nostru folcloric în care 

arta populară românească este o minunată oglindă în care 

se reflectă cu cea mai mare intensitate frumuseţea 

României, istoria şi mai ales sufletul neamului, a orașului 

în care locuiesc. Atunci când vine vorba de tradiții, 

obiceiuri și datini, activitatea desfășurată la grupă implică 

o gamă variată de modalități de promovare și păstrare a 
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acestora, timp îndelungat, precum și materiale didactice 

demonstrative sau explicative variate.  

Se impune, pentru început, o prezentare a satului 

în care locuiesc. Istoricul comunei ADUNAȚI nu este 

cunoscut, totuși nu pare a fi prea vechi. Satul Ocina este 

menționat în memoriile generalului Bauer din 1778, ca 

localitate fără biserică (ridicată abia în 1808), de unde s-

ar putea trage concluzia că așezarea nu se constituise de 

multă vreme. În perioada interbelică, comuna a purtat 

denumirea de Ocina. Ultima denumire și cea actuală este 

de Adunați, denumirea fiind dată pentru că Satul Adunați 

era satul de reședință al comunei. Denumirea de Adunați 

(de origine latină) i se trage de la fugarii ce își părăseau 

vetrele și se împrăștiau de spaima năvălitorilor sau a 

nedreptăților comise de proprietarii lor, arendașii de 

moșii. Cât privește numele de Ocina, de origine slavă, 

înseamnă un petec de pământ moștenit. Asupra diferitelor 

nume pe care le-a purtat și le poartă localitatea nu se știe 

nimic sigur și nici de vreo însemnătate a acestora, însă 

singura care ne dă informații despre închegarea acestui 

sat ar fi o legendă, și anume: Legenda dealului CÂRNA. 

Oamenii acestor locuri au fost și sunt cunoscuți ca 

buni gospodari, ospitalieri și cărora le plac petrecerile 

fapt pentru care s-au păstrat tradițiile și obiceiurile 

străvechi. Oamenii își iubesc locurile natale și își respectă 

strămoșii, îi caracterizează ambiția și își păstrează 

îndeletnicirile moștenite, iubesc frumosul și ocrotesc 

natura. Ca devize ce ar putea caracteriza locurile și 

oamenii lor ar putea fi: „Tradiție, pitoresc și acuratețe”. 

În aceste locuri uitate parcă de Dumnezeu și de 

lume, tradiția a fost mereu la ea acasă. Monografia datată 

din anul 1905 intitulată „Satul Ocina și locuitorii 



41 
 

ocineni” (Tipografia Nicu D. Milosescu, Târgu-Jiu) 

evidențiază interesul primilor localnici pentru cântecul și 

dansul popular. Deși se pomenește de existența a vreo 

cinci familii pe aceste meleaguri, „hora” începu a se face 

la Stoica Hoitan, unde erau adunate fete, flăcăi din Talea 

și din Breaza. „Într-o zi de Paști, tocmai în toiul horei ce 

se învârtea la umbra fagilor și la sunetul de fluieraș al lui 

Godină, se aude cimpoiul: erau cei trei Bădilești veniți în 

sat de vreo două zile. Cimpoierul este în urmă angajat cu 

anul să cânte pentru horă la Hoitan...”. 

Evenimentele cele mai importante ale comunității 

erau legate de întrunirile cu prilejul horei: „într-o zi de 

horă, cimpoierul se îmbătă și, sosit acasă, taie nasul 

Măriucăi” și iată cum denumirea de astăzi a dealului 

Cârna are legatură cu timidele începuturi ale tradiției 

locale. 

Tot vechea monografie ilustrează aspecte referitoare la 

tradițiile localnicilor legate de cântecul de stea, plugușor, 

naștere, botez, înmormântare, precum și la obiceiurile de 

nuntă, care aveau „câte ceva propriu ținuturilor 

muntoase: bradul așezat în prăjină, zvârlitul cu busuiocul 

muiat în apă dintr-o doniță, hora miresei”. 

În calitate de educatori suntem obligaţi să facem 

din creaţia noastră populară o carte de vizită cu care să 

batem la porţile cunoaşterii şi cu care vom fi primiţi şi 

apreciaţi fără îndoială oriunde în lume. În furtunile 

veacului, obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti au rămas 

neclintite păstrând valori autentice ale culturii populare 

tradiţionale. Copiii se lasă îndrumaţi şi pot fi modelaţi în 

aşa fel încât pe fondul lor afectiv să se aşeze elementele 

cunoaşterii artistice care vor imprima gândirii lor anumite 

nuanţe, ce vor îmbogăţi substanţa viitoarei activităţi 
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individuale şi sociale. Începând cu obiceiurile prilejuite 

de fiecare eveniment important din viaţa poporului, 

continuând cu frumoasele costume pe care le îmbracă în 

aceste împrejurări şi terminând cu cântecele, dansurile şi 

strigăturile nelipsite de la aceste datini, izvorul lor este 

nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască şi să le adune în 

mănunchi pentru a le dărui din nou.  În activitățile la 

grupă facem cunsocute copiilor tradițiile strămoșești prin 

intermediul lecturilor după imagini, convorbiri, dar și 

prin serbările pe care le desfășurăm cu copiii cu prilejul 

diferitelor sărbători (Crăciun, Paști etc.). Şezătorile 

constituie un mijloc complex de educaţie, deoarece îi 

familiarizează pe copii cu unele elemente de folclor, 

contribuind astfel la dezvoltarea dragostei pentru 

tradiţiile populare, le dezvoltă dragostea pentru frumos, 

pentru armonie, le cultivă răbdarea, stăpânirea de sine, 

spiritul de echipă. Datinile şi obiceiurile populare ne 

reprezintă și constituie o adevarată „valută” a ţării 

noastre, apreciată în lume, fapt care determină dorinţa de 

a cunoaşte frumuseţea și naturaleţea obiceiurilor, a 

folclorului  autentic, a portului popular şi a graiului local. 

De asemenea au rolul de cunoaştere de către copii a 

specificului zonei și a frumuseţilor din jur. Pentru a şti 

cine este copilul trebuie să înveţe cine a fost prin 

strămoşii săi, să-şi cunoască rădăcinile adânc înfipte în 

satul românesc. 

Un alt pas în promovarea tradițiilor locale a fost 

să delimităm în grădiniță un „colț folcloric” pe care l-am 

amenajat împreună cu preșcolarii. Aceștia s-au alăturat 

efortului nostru și i-au rugat și pe părinți sau bunici să le 

procure obiecte. Astfel am reușit să dotăm „colțul 

folcloric” cu o furcă de țesut și lâna, cu un costum 
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popular foarte vechi, cu costume populare în miniatură, 

cu vase din pământ specifice zonei muntenești – 

strachină, ulcior, cană, farfurie, cu linguri și furculițe din 

lemn, covoare tradiționale și obiecte din lemn. 

Cunoscând importanța dansurilor populare în 

educarea dragostei pentru folclorul nostru, am urmărit ca 

dansurile de acest gen să le placă copiilor, să le învețe 

fără a depune un efort prea mare și mai ales am ținut 

seama de recomandările programei activitățiilor 

instructiv-educative din grădiniță, astfel încât să pornim 

de la cei mai simpli pași, continuând cu pași mai 

complicați. Procedând astfel am realizat cu copiii 

preșcolari câteva dansuri populare, dar am avut în vedere 

ca melodia dansurilor să fie cunoscută de copii sau ei să 

mai fi văzut dansurile jucate de ansamblurile artistice, 

încât să nu le fie prea străine. 

Copiii noștri au învățat cu plăcere: Hora, 

Alunelul, Ciobanașul, Brașoveanca, Sârba, Breaza, 

precum și alte dansuri cunoscute. 

Acompaniați de echipa de fluierași locali și în 

acorduri de bucium, au colindat casele localnicilor de 

sărbători cu dansuri și cântece tradiționale, îmbrăcați în 

autentice costume populare. 

Copiii de azi, tinerii de mâine, care învață ABC-ul 

dansului popular vor avea un mare avantaj: peste ani se 

vor integra cu ușurință în atmosfera petrecerilor 

oamenilor de vârste diferite. I-am învățat pe copii că arta 

noastră populară, manifestată sub toate aspectele ei, 

prezintă o bogăție neprețuită de comori pentru toți cei 

care-și iubesc plaiurile natale. Începând cu obiceiurile 

prilejuite de fiecare eveniment important din viața 

satului, continuând cu frumoasele costume pe care le 
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îmbracă în aceste împrejurări și terminând cu cântecele, 

dansurile și strigăturile nelipsite la aceste datini, izvorul 

lor e nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască și să le 

adune în mănunchi, pentru a le dărui din nou, cum 

spunea Anton Pann: „De la lume adunate/ Și-napoi la 

lume date”. Marele nostru poet Vasile Alecsandri spunea 

că diferitele creații folclorice sunt „pietre scumpe în 

sânul poporului” și „prin urmare e o sfântă datorie de a le 

căuta și a le feri de noianul timpului și uitarei”. 

 

Bibliografie:  

- Stanciu Stoian, Petre Alexandru, Pedagogie și folclor, 

E.D.P. București, 1978;  

- Revista Învățământul preșcolar, 1-2, 2000. 

 

 

 

ALTERNATIVA EDUCAȚIONALĂ 

STEP BY STEP  

ÎN GRĂDINIȚĂ  

ȘI PĂSTRAREA TRADIȚIILOR  

 

Prof. înv. preșcolar RADU CRISTINA MIHAELA 

Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Breaza, jud. Prahova 

 

Un echilibru emoţional, mental, social, congruent 

cu un copil sănătos fizic şi psihic este dorinţa oricărui 

părinte, oricărei educatoare. Copilul se identifică cu o 

altă lume decât lumea adultului. Lumea lui e reprezentată 

de imaginaţie şi realitate la un loc. Lumea copiilor nu e 

lumea noastră, nici lumea noastră nu e lumea lor. Şi 

totuşi: „Lumea aceasta a amintirilor din copilărie, a 
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vorbelor şi a jocurilor pe care le născoceam mi se va 

părea mereu, dureros de mai adevărată decât cealaltă 

lume” (Antoine de Saint-Exupéry). 

De-a lungul întregii vieţi, oriunde ar trăi, copiii 

din lumea de astăzi, se vor lovi de tot felul de probleme, 

fie de ordin social ori politic, economic, ecologic, 

ştiinţific, industrial, tehnologic. Pornind de la schimbările 

rapide din actuala societate, educarea dorinţei copilului 

de a învăţa toată viaţa este un coeficient necesar şi 

nelipsit al educaţiei, sub toate aspectele.  

STEP BY STEP, ca alternativă educaţională 

pregăteşte oameni care vor fi capabili să înveţe 

permanent, să poată inventa şi conlucra pentru a se 

realiza în viitor, indivizi care să se autoeduce non stop, 

având ca destinaţie copiii în vârstă de 3-6 ani şi familiile 

lor. 

Sintagma „Născut pentru a reuşi!” este elementul 

ce defineşte crearea claselor orientate după necesităţile 

copiilor – din Programul Soros – explorând, pas cu pas, 

atitudinile, cunoştinţele  şi aptitudinile vitale, necesare în 

aceste vremuri din secolul XXI. 

Programa conturează diferite practici europene 

existente ale educaţiei în prima copilărie, cu alte 

dimensiuni de genul: individualizarea experienţelor, 

specifice tradiţiilor şi culturii fiecărei ţări, urmărind 

asigurarea de experienţe individuale de învăţare pentru 

fiecare copil, accentuarea participării familiei. Doar aşa, 

copilul va fi capabil: 

- de a gândi critic; 

- de a-şi exprima opţiuni, păreri, idei, sentimente; 

- de a rezolva probleme; 

- de a fi creativ, imaginativ, inventiv; 
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- de a preconiza, interpreta, influenţa, schimbările; 

- de a fi responsabil; 

- de a fi preocupat de comunitatea locală, ţară; 

- de a descoperi și cunoaşte mediul înconjurător. 

Pentru a încuraja copilul să exploreze, să iniţieze, 

să creeze, într-un ambient bine structurat, echipa de 

educatori urmăreşte furnizarea materialelor de învăţare, 

evoluţia copilului şi  organizarea  activităţilor din 

curriculum, asigurând reale ocazii de învăţare 

situaţională. 

Adultul sau educatoarea, devine partener matur de 

joc, bun cunoscător al regulilor şi detaliilor care trebuie 

respectate. Părintele, fie că este mama, fie că este tata, 

este partenerul-cheie în educaţia copilului, iar relaţia 

familie-grădiniţă-comunitate trebuie să corespundă unui 

real parteneriat. 

Educaţia diferenţiată şi personalizată a copiilor 

este segmentul de bază al acestei alternative, sugerând 

din ce în ce mai pregnant ideea conform căreia atât 

grădiniţa cât şi şcoala  trebuie să se adapteze la 

particularităţile şi necesităţile copilului, deci nu invers. 

Strategiile didactice de învăţare optimă în 

alternativa Step by step sunt de învăţare prin cooperare 

având ca nucleu facilitarea învăţării în a-l ajuta pe copil 

să se joace, să relaţioneze, să se dezvolte, să înregistreze 

progrese. Studiile de specialitate dovedesc superioritatea 

strategiilor didactice cooperante faţă de cele individuale 

şi competitive în construirea stimei de sine, în 

accentuarea motivaţiei, în formarea personalităţii, în 

dezvoltarea proceselor cognitive. 

Stimulând învăţarea cooperantă, respectând 

personalitatea fiecărui copil, răspunzând intereselor şi 
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curiozităţilor copilului mic, educatoarea este ori 

participant, ori dirijor, ori moderator, ori îndrumător, 

alături de copil, al unei atmosfere pozitive, constructive 

şi nu doar un furnizor de informaţii. Ea priveşte mlădiţa 

ce i-a fost încredinţată spre dezvoltare ca pe un subiect 

competent în a-şi asuma diferite responsabilităţi,  

călăuzindu-l continuu  către cunoaştere, prin forţele lui 

proprii. În grădiniţele Step by step copiii care se joacă şi 

învaţă împreună, învaţă cum să trăiască împreună. Învăță 

despre obiceiuri, despre cum să meargă la colindat, cum 

să împodobească casa și bradul de sărbători, cum să 

înroșească ouă, cum să danseze „Călușarii”, cum să 

mânuiască sucitorile în dansul cu același nume, dar și 

cum să sculpteze dovleacul ori  cum să se costumeze de 

Haloween.  

„Tradiția adevărată e singura merinde 

sufletească”, afirma Liviu Rebreanu și oricărui român îi 

place să însoțească fiecare sărbătoare religioasă de 

tradiții, datini și ritualuri care au dăinuit de-a lungul 

anilor, păstrându-se până în zilele noastre. Poporul nostru 

iubește tradițiile, iubește datinile strămoșești purtându-le 

întotdeauna în suflet ca fiind esență și consens atribuit 

vieții. Astfel, și preșcolarul din grădinița Step By Step,  

reușește să interpreteze cu mare drag, dar și cu multă 

iubire, cântece patriotice ca „Noi suntem români” sau 

„Româncuța”, să confecționeze steagul României, dar și 

al Uniunii Europene. Condiţiile de viaţă, nivelul scăzut 

de trai, sărăcia, divorţurile, plecările la muncă în 

străinătate, abuzurile, agresivitatea din multe familii ale 

societății româneşti, la  acest început de mileniu, sunt 

stresante pentru copii. 
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 Dar depăşind acest tip de incidente, plasate în 

cealaltă extremă, societatea democratică românească a 

impus şi impune în continuare anumite stiluri de educaţie 

pentru copiii secolului XXI, care au de întâmpinat 

schimbări inimaginabile. Rapiditatea şi mărimea 

schimbării, cere o adaptare inteligentă, continuă şi 

permanentă. În lumea viitorului, deprinderile şi 

cunoştinţele tehnologice de azi, nu le vor mai fi utile 

copiilor. Pentru a îi pregăti pentru lumea de mâine și să 

perceapă conştient orice schimbare, este necesar să 

devină dornici de cunoaştere, învăţare, să nu uite și să 

asimileze de-a lungul timpului tradițiile, datinile sau 

obiceiurile românești. 
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FOLCLORUL  PRAHOVEAN,  

LEGĂTURA NOASTRĂ CU VIAȚA 

 

Prof. înv. primar ANA CLARA GRECU 

Liceul Tehnologic „Carol I”,  

Valea Doftanei, jud. Prahova 

 

 Prahova, străveche și mănoasă vatră de țară, 

vestită pentru pădurile de brazi și izvoarele de aur negru, 

posedă un tezaur corespunzător de frumusețe și bogăție 

folclorică, prea puțin explorat și cunoscut. 

 Bogăția spirituală a maselor populare de pe aceste 

meleaguri se așază ca o verigă prețioasă în colierul 

folcloric al arcului subcarpatic meridional, relevând 

vitalitatea și varietatea creației și circulației orale a 

folclorului prahovean. 

 Cine cercetează folclorul din această zonă, 

constată cu mândrie că oamenii de aici sunt posesorii 

unei străvechi culturi populare, care urcă din adâncuri 

nebănuite de veac până la noi și cunoaște o dezvoltare 

continuă și racordarea pe multiple canale la toate marile 

valori spirituale elaborate de omenire. 

 Poeziile, una din formele de manifestare a culturii 

populare, rămân prin excelență, o artă a adevărului și a 

vieții, cărora le sunt proprii formele clare și condensate, 

construite pe spații strânse și cu o mare economie de 

material. Prin aceste caracteristici, poezia populară se 

dovedește a fi o artă modernă, rămânând un model pentru 

autorii zilelor noastre. 

 În afară de valoarea lor artistică, poeziile 

populare, „hristoave scrise pe frunzele codrilor” cum le 

numea Alecu Russo, sunt și veritabile documente de 
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viață, căci nicăieri ca în ele nu poți cunoaște mai adevărat 

un popor, sentimentele și concepțiile sale, atitudinea față 

de anumite evenimente, situații și stări sociale. Nicăieri 

ca în poezia populară nu se vede mai bine legătura 

creatorului anonim cu viața, cu semenii lui și cu țara, 

această fântână a dorurilor sale, din care a sorbit, o dată 

cu toate cele bune, legământul de statornică iubire. 

 Alături de poezii, baladele, cântecele, strigăturile 

la joc, ghicitorile și proverbele sunt o nouă dovadă că 

Prahova e un însemnat ținut folcloric al țării, cu propriile 

sale mlădieri de vers popular, tradițional și nou, cu firești 

ecouri de departe și împământenite în orizontul localnic. 

 O seamă de motive poetice își dovedesc trăinicia 

continuând să dăinuiască și astăzi în Prahova în forme 

apropiate de cele atestate de Anton Pann, în timp ce 

numeroase altele arată procesul neîntrerupt de creație și 

circulație folclorică nouă, recentă, ca în cazul unora 

dintre jurnalele orale sau dintre cântecele de cătănie și 

război, de viață nouă etc. 

 

CÂNTĂ CUCU-NTR-O VÂLCEA 

Cântă cuc-ntr-o vâlcea 

Și răspunde mierlița 

C-a venit primăvara, 

Cu frunza și cu iarba. 

În pădurea înverzită, 

În poiana înflorită, 

Îi culeg neicuții iar 

Ghiocei și tămâioară. 

Cântă, cucule, și zboară, 

Că-n țară e primăvară, 

Frunza-n codru lăsturește 
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Și neicuța mă iubește. 

(culeasă de C. Manolache în octombrie 1971,  

la Brebu) 

 

VINE VREMEA LUI BRUMAR 

Frunzuliță rar mărar, 

Vine vremea lui Brumar, 

Cu bucatele-n hambar. 

Vine vremea lui Brumar, 

Atunci-s nopțile mari, 

Stau cu mândra cât oi vrea, 

Ziua albă n-oi vedea. 

Stau cu mândra cât îmi place,  

Ziua albă nu se face. 

(culeasă de C. Manolache în mai 1971,  

la Posești) 

 

NANI, NANI, PUI BĂIAT 

Nani, nani, pui băiat, 

Că mama te-a legănat 

Și mama te-a căutat, 

Să crești mare și bărbat, 

Să fii harnic și vioi, 

Să scapi țara de nevoi. 

Culcă-mi-te mititel 

Și te scoală măricel. 

Haida Doamne, de-l adoarme, 

Și tu, pește, de mi-l crește; 

Și tu, știucă, de mi-l culcă; 

Și tu, somn, de mi-l adormi. 

Nani, nani, pui băiat, 

Să crești mare și bărbat; 
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Nani, nani, puișor, 

Hai cu mama, să te-adorm. 

(culeasă de C. Manolache în februarie 1972, la 

Telega) 

 

 

 

PROMOVAREA ȘI PĂSTRAREA DATINILOR,  

OBICEIURILOR ȘI A TRADIȚIILOR LOCALE  

ÎN ORELE DE CURS 

ȘI ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE 

 

BĂNESCU EVELINA 

Școala Gimnazială Talea, jud. Prahova 

                                                        

În cultură nimic nu trebuie pierdut, 

totul trebuie transmis şi reînnoit 

Constantin Noica  

 

          Să-i învăţăm pe copii să preţuiască şi să respecte 

obiceiurile şi tradiţiile în care s-au născut, să-i învăţăm să 

iubească meleagurile natale, portul românesc şi pe 

români. Să le sădim în suflet aceste elemente definitorii 

ale identităţii neamului românesc fără de care nu am mai 

putea şti de unde venim şi cine suntem de fapt noi 

românii pe acest pământ. Să-i ajutăm pe copii să 

înţeleagă imensitatea tezaurului nostru folcloric în care 

arta populară românească este o minunată oglindă în care 

se reflectă cu cea mai mare intensitate frumuseţea 

României, istoria şi mai ales sufletul neamului, a 

localității  în care locuiesc. 
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Atunci când vine vorba de tradiții, obiceiuri și 

datini, activitatea desfășurată la clasă implică o gamă 

variată de modalități de promovare și păstrare a acestora, 

timp îndelungat, precum și materiale didactice 

demonstrative sau explicative variate. 

În calitate de dascăli suntem obligaţi să facem din 

creaţia noastră populară o carte de vizită cu care să batem 

la porţile cunoaşterii şi cu care vom fi primiţi şi apreciaţi 

fără îndoială oriunde în lume. În furtunile veacului, 

obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti au rămas neclintite 

păstrând valori autentice ale culturii populare 

tradiţionale. Copiii se lasă îndrumaţi şi pot fi modelaţi în 

aşa fel încât pe fondul lor afectiv să se aşeze elementele 

cunoaşterii artistice care vor imprima gândirii lor anumite 

nuanţe, ce vor îmbogăţi substanţa viitoarei activităţi 

individuale şi sociale. Începând cu obiceiurile prilejuite 

de fiecare eveniment important din viaţa poporului, 

continuând cu frumoasele costume pe care le îmbracă în 

aceste împrejurări şi terminând cu cântecele, dansurile şi 

strigăturile nelipsite de la aceste datini, izvorul lor este 

nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască şi să le adune în 

mănunchi pentru a le dărui din nou. 

În activitățile la clasă facem cunoscute copiilor 

tradițiile strămoșești prin intermediul lecturilor dar și prin 

serbările pe care le desfășurăm cu copii cu prilejul 

diferitelor sărbători (Crăciun, Paști, etc.). Şezătorile 

constituie un mijloc complex de educaţie, deoarece îi 

familiarizează pe copii cu unele elemente de folclor, 

contribuind astfel la dezvoltarea dragostei pentru 

tradiţiile populare, le dezvoltă dragostea pentru frumos, 

pentru armonie, le cultivă răbdarea, stăpânirea de sine, 

spiritul de echipă. Datinile şi obiceiurile populare ne 
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reprezintă și constituie o adevarată „valută” a ţării 

noastre, apreciată în lume, fapt care determină dorinţa de 

a cunoaşte frumuseţea și naturaleţea obiceiurilor, a 

folclorului autentic, a portului popular şi a graiului local. 

De asemenea au rolul de cunoaştere de către copii a 

specificului zonei și a frumuseţilor din jur. Pentru a şti 

cine este, copilul trebuie să înveţe cine a fost prin 

strămoşii săi, să-şi cunoască rădăcinile adânc înfipte în 

satul românesc. 

Bineînțeles că și activitățile extracurriculare joacă 

la rândul lor un rol important în încercarea noastră de a le 

cultiva copiilor sentimente pozitive față de bogățiile și 

frumusețile localității în care se dezvoltă și mai ales se 

formează ca individ, păstrător de tradiții  și obiceiuri. 

Pornind de la curiozitatea specifică vârstei, am 

căutat prin diverse activităţi derulate împreună cu diverşi 

parteneri, să stimulăm dorinţele copiilor de a cunoaşte 

tradiţiile, datinile şi obiceiurile populare din aceste 

locuri.Vizita la biserică efectuată  în preajma sărbătorilor 

de Paști, i-a făcut pe copii să înțeleagă semnificația 

sărbătorii, preotul explicându-le pe înțelesul lor 

semnificația obiceiului încondeiatului ouălor și faptul că 

ouăle încondeiate în joia mare se duc la biserică pentru a 

fi sfinţite iar dupa slujba Învierii mai întâi cei în vârstă, 

apoi cei tineri le ciocnesc folosind formulele: „Hristos a 

Înviat”, „Adevărat a Înviat”, formule pe care cu siguranță 

le vor utiliza corect. 

Arta noastră populară, manifestată sub toate 

aspectele ei, prezintă o bogăţie de comori, izvorul lor 

nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască şi să le adune în 

mănunchi pentru a le dărui din nou, cum spunea Anton 

Pann: 
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„De la lume adunate 

Şi-napoi la lume date.” 

Astăzi, mai mult ca oricând, avem posibilitatea să 

îndrumăm copiii să cunoască şi să redea obiceiuri 

românești, să respecte tradiţii ale românilor. În acest mod 

vom putea creşte şi educa copiii în spiritul virtuţilor 

strămoşeşti, pentru a deveni buni creştini şi buni români. 

Sărbătorile de iarnă au însemnat posibilitatea 

lărgirii orizontului spiritual al elevilor şi preşcolarilor 

precum şi cultivarea receptivităţii şi sensibilităţii, a 

trăirilor afective şi emoţionale. Perioada premergătoare 

acestora, respectiv Postul Crăciunului a însemnat 

informarea şi familiarizarea copiilor cu ceea ce înseamnă 

Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza. Perioada aceasta a fost 

propice pregătirii serbărilor de Crăciun. 

Şezătorile sunt reuniuni cu caracter educativ-

cultural, la care sunt antrenaţi elevii şi fiecare participant 

îşi aduce contribuţia cu o glumă, o ghicitoare, un cântec, 

interpretarea unor dansuri, dramatizarea unor poveşti. 

Şezătorile, fără un efort deosebit, constituie serbări în 

miniatură, organizate într-un cadru mai restrâns, dar cu o 

eficienţă educativă mai mare. Şezătorile se pot organiza 

cu ocazia unui eveniment din viaţa poporului, a satului. 

Acestea trezesc în conştiinţa copiilor sentimentele de 

dragoste faţă de popor. 

O frumoasă tradiție, păstrată de la batrânii satului, 

pe care o scot la iveală din lada de zestre, mai ales în 

serile lungi de iarnă, este șezătoarea, ce încă nu şi-a 

pierdut identitatea în mediul rural. În cadrul organizării 

şezătorilor, elevii cos la gherghef, scarmănă și torc lână, 

împletesc, cioplesc, împletesc obiecte din pănuşi de 

porumb. La aceste şezători, elevii vin îmbrăcaţi în 
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costume populare autentice. Şezătorile se desfăşoară în 

școală, într-o sală de clasă, decorată cu obiecte ţărăneşti. 

Cu prilejul programelor distractive elevii iau 

cunoştinţă cu foarte multe realizari, dând posibilitatea 

verificării întregului material artistic însuşit de elevi într-

o anume temă, consolidând şi perfecţionând calitatea 

păstrării şi reproducerii acestuia. În acest cadru, îi ajutăm 

pe elevi să se obişnuiască cu publicul, să-şi învingă 

emoţiile. 

Valoarea deosebită a şezătorilor este determinată, 

pe de o parte de conţinutul educativ al materialului 

utilizat, cât şi calitatea artistică a acestuia, iar pe de altă 

parte de modul de organizare şi de antrenare a elevilor. 

La final, elevii sunt răsplătiţi cu produse specifice zonei: 

floricele de porumb, colăcei, turte, mere, gutui, nuci. 

Obiceiul şezătorii se păstrează la sate datorită 

unor oameni cu suflet mare, ce nu vor uita datinile și 

obiceiurile, transmise din generație în generație. 

Folclorul reprezintă oglinda vie a existenţei poporului 

român, o dovadă grăitoare a străvechii unităţi culturale a 

poporului român. Imensul tezaur folcloric al poporului 

nostru constituie o componentă valoroasă a acestei 

moşteniri. Valorificând cu copiii tradiţia folclorică în 

cadrul diverselor activităţi şcolare şi extraşcolare 

realizăm un important act cultural şi educativ.  

Prin varietatea folclorului copiii pot să cunoască, 

să înţeleagă şi să preţuiască mai mult trecutul glorios al 

poporului nostru, ocupaţia, obiceiurile, sentimentele, 

năzuinţele generaţiilor de ieri. Simpozioanele cu secţiuni 

axate pe teme de folclor şi tradiţii constituie acţiuni 

educative de promovarea artei ca mijloc de păstrare a 
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adevăratelor valori morale şi a frumusetii relaţiilor 

interumane şi interetnice. 
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BRAȘOVEANCA 

 
Prof. Ttl BEATRICE GARDIN 

Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Brașov 

 

În acest an școlar, 2016/2017, în cadrul proiectul 

educaţional DANSEZ CU TINE ȘI PENTRU TINE!, 

mi-am propus să-mi învăț copiii din echipa de dans TUC, 

dansul BRAȘOVEANCA.  
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Un dans tradițional românesc ce își are originea în 

Ardeal, un dans pentru cupluri, lent la început, dar care 

își accelerează ritmul pe parcurs. Acesta presupune 

formarea unui șir de cupluri, în care partenerii stau foarte 

aproape unul de celălalt și se mișcă în felul următor: fac 

doi pași înainte, apoi doi înapoi, după care bărbatul și 

femeia schimbă locul. 

Chiar dacă la prima vedere pare foarte simplu, 

acest dans necesită o oarecare instruire întrucât lipsa unei 

sincronizări perfecte cu ceilalți poate cauza incidente 

neplăcute. Deși dansul popular românesc se manifestă 

într-o mare varietate de aspecte regionale, el prezintă 

totuși caractere comune esențiale care unesc toate 

formele de expresie coregrafică ale poporului român  

într-un stil național specific. 

Un mic istoric al acestui 

minunat joc ardelenesc ne este 

prezentat de către Muzeul „Casa 

Mureşenilor” care găzduieşte o 

expoziţie inedită dedicată dansului 

Romana, dans de salon creat la 

Braşov de Iacob Mureşianu în 

1849.  

Istoria acestui dans începe 

în toamna anului 1849 chiar în 

casa unde astăzi este sediul 

muzeului. Atunci, Iacob Mureşianu le-a împărtăşit 

invitaţilor săi, dorinţa de a crea un dans de salon, pur 

românesc, inspirat din jocurile populare, aşa cum nemţii 

şi austriecii au creat valsul, polonezii mazurca, ungurii 

ceardaşul. Cu ajutorul prietenului său Ştefan Emilian, 

arhitect şi profesor de desen la actualul Colegiu Naţional 

http://traditiidinromania.ro/
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„Andrei Şaguna” dar şi talentat pianist, Iacob Mureşianu 

a creat un dans naţional inspirat din jocurile populare: 

Ardeleana, Haţegana, Pe picior, Învârtita şi 

Braşoveanca. După ce au pus la punct şi cele mai mici 

amănunte, cei doi au apelat la maestrul coregraf Francisc 

Kamauf pentru a şlefui mişcările.  

Romana s-a dansat pentru prima oară în public la 

31 ianuarie 1851, la deschiderea balului „Reuniunii 

Femeilor Române”, patronată de Maria Nicolau, soacra 

lui Iacob Mureşianu. Astfel, Romana devine jocul tuturor 

balurilor „Reuniunii Femeilor Române” dar se dansa şi la 

balurile şi petrecerile româneşti din Ardeal, Maramureş, 

Banat, Crişana şi chiar şi din nordul Moldovei.  

În 1900, compozitorul Iacob Mureşianu, fiul 

creatorului dansului, a publicat partitura dansului aranjată 

de el însuşi, iar în 1903, dr. Aurel Mureşianu a tipărit 

caietul bilingv româno-german în care apare istoricul 

dansului, precum şi descrierea amănunţită a figurilor 

dansului. 

Deşi Romana s-a mai dansat sporadic până în 

apropierea celui de-al doilea război mondial, dansul 

părea că s-a pierdut în ultimele decenii. În 2007 însă, 

muzeografii de la „Casa Mureşenilor” au reuşit să reînvie 

dansul prin colaborarea cu balerinii Operei Braşov şi 

coregrafa Nermina Damian. Această variantă a dansului a 

fost creată după indicaţiile din caietul tipărit în 1903. În 

2010, printr-un proiect finanţat de Administraţia 

Fondului Cultural Naţional au fost instruiţi 10 instructori 

de dans care să predea mai departe acest dans. Expoziţia 

vernisată face şi ea parte din aceeaşi intenţie de 

promovare a dansului Romana, dansul continuând să fie 

promovat şi la nivel internaţional în cadrul cursurilor de 
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limbă, cultură şi civilizaţie românească organizate anual 

la Braşov de către Institutul Cultural Român. 

Scopul proiectului este constituirea unui grup 

partenerial care să promoveze valori tradiționale comune 

la nivelul partenerilor implicaţi şi care să permită 

formarea deprinderilor motorii şi senzoriale, dar și 

bucuria de a dansa în portul românesc. 

Elevii participanţi în proiect vor putea să-şi 

exprime emoțiile, sentimentele, trăirile prin mişcare, joc 

şi muzică. Din punctul de vedere al profesorilor, prin 

cunoaşterea elevilor mai profundă ei voi aprecia mai bine 

personalitatea acestora, deschiderea lor spre activităţi cu 

conţinut cultural artistic  Pentru părinţi, proiectul va fi un 

prilej de a aprecia rezultatele eforturilor depuse de către 

profesori şi educatori.  

Jocul/dansul popular dă sens copilăriei deoarece 

mişcarea, exerciţiul fizic în sine îi face pe copii fericiţi. 

Dansul este una dintre cele mai distractive forme de 

activitate fizică pe care le poate face copilul. El foloseşte 

constant şi echilibrat toate grupele de muşchi şi ajută la 

tonifierea musculaturii şi la o creştere, la o modelare 

armonioasă a corpului copilului.  

În plus, în timpul dansului se formează şi se 

stimulează funcţii importante implicate în dezvoltarea 

fizică a copilului:  coordonarea, forţa, echilibrul, 

flexibilitatea. 

 Dansul: 

- Ajută la concentrare! - prin antrenamente şi 

repetiţii îi ajută să asculte de instrucţiunile oferite şi să 

realizeze mişcările pe rând şi cu răbdare, îmbunătăţindu-

şi concentrarea. 

http://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/dezvoltare/Invata-copilul-sa-aiba-rabdare-a7395.html
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- Este o formă de relaxare şi distracţie! Pe lângă 

beneficiile fizice şi psihologice pe care le are dansul 

asupra copilului, nu este de neglijat nici factorul 

destindere şi buna dispoziţie. Are rolul de a scădea 

nivelul de anxietate al copiilor, pentru că dansul este 

până la urmă şi un mod de descărcare psihologică şi de 

comunicare a trăirilor, prin limbaj nonverbal. 

- Îi ajută să îşi dezvolte abilităţile sociale! 
Integrarea copilului într-o trupă de dans înseamnă din 

start integrarea lui într-o mică comunitate. Copilul poate 

lega prietenii şi învaţă cum să socializeze în grupuri. 

Interacţiunile cu ceilalţi copii sunt esenţiale în 

dezvoltarea socială a copilului. 

- Le dezvoltă încrederea în forţe proprii şi stima 

de sine! Dansul are un impact pozitiv din punct de 

vedere emoţional asupra copiilor. Ei învaţă să facă faţă 

expunerii publice şi interacţiunilor sociale şi cu fiecare 

reuşită sau progres îşi consolidează încrederea în sine. 

- Îi ajută să devină responsabili! Copiii învaţă să se 

adapteze în grupuri, îşi dezvoltă sentimentul de 

apartenenţă la grup şi învaţă să respecte reguli, să ajute şi 

să se lase ajutat, să asculte, să respecte şi să-şi exprime 

nevoile, emoţiile. 

- Le îmbunătăţeşte memoria! Dansul în grupuri 

organizate prespune o rutină, paşi de dans prestabiliţi şi 

multe alte reguli care pun la lucru memoria copilului. Cei 

mici trebuie să reţină un ansamblu de mişcări în 

realizarea unui dans, iar prin repetiţii continue, memoria 

le este stimulată. 

Între joc şi învăţare nu există o delimitare precisă, ci 

mai degrabă o punte de legătură.  Prin mişcarea bine 

organizată şi structurată, cadrul didactic le poate deschide 

http://www.copilul.ro/copii-6-11-ani/copilul-la-scoala/Increderea-in-sine-si-responsabilitatile-copilului-a6163.html
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elevilor calea spre un organism sănătos, capabil să 

asimileze informaţii noi din spaţiul şi universul ce-i 

înconjoară. 

Dansurile populare românești sunt în concepția 

multora mult prea complicate pentru a fi dansate de către 

oricine, mai ales dacă o persoană nu are mare talent în 

arta dansului. Desigur, nici un dans nu poate fi numit 

imposibil de practicat, dacă se muncește îndeajuns de 

mult încât ar putea fi pus în scenă și chiar foarte bine 

reprezentat. 

 

 
 

Brașoveanca nu este doar ideal pentru a-i învăța un 

dans popular românesc pe cei mici, ci și pentru a duce 

tradiția mai departe. De asemenea, dacă micuțul are 

probleme în a se integra în societate, acest dans îi va fi de 

mare ajutor deoarece se joacă în mai multe perechi, în 

acest mod, copilul intră în contact direct cu mai mulți 

copii. 

În același timp, va învăța să aprecieze mai mult 

munca în echipă. Dacă este o persoană căreia îi place să 

facă totul de unul singur, chiar dacă are o vârstă mai 
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fragedă, cu siguranță va învăța  că în viață lucrurile cele 

mai bune nu se pot face doar de unul singur, ci că e 

nevoie de o echipă bine închegată, exact cum este și în 

cadrul acestui dans popular, Brașoveanca. 

 

Surse internet: 

http://traditiidinromania.ro/obiceiuri/obiceiuri-din-

transilvania/brasoveanca.html# 

http://www.stop-and-dance.ro/blog/brasoveanca-un-dans-

ideal-pentru-copii/-  

http://www.monitorulexpres.ro/mobil/?stiri&p=week_en

d&sID=108793 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Etnografia_%C8%9A%C4

%83rii_B%C3%A2rsei 

 

 

 

CHRISTMAS AROUND EUROPE 

PROIECT INTERNAŢIONAL ETWINNING 

 
Prof. COMAN FLORICA 

Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfântul Mucenic Mina” 

Ploieşti, jud. Prahova 

 

 Tradiţiile româneşti reprezintă una dintre valorile 

inegalabile ale neamului nostru, exprimă bogaţia 

spirituală a fiecărui român în parte, ceea ce ne obligă pe 

noi, părinţi şi educatori, să păstrăm şi să cultivăm în 

sufletele generaţiilor ce vin dragostea pentru valorile care 

ne înconjoară dintotdeauna.  

 Pentru a face cunoscută această bogăţie a 

poporului român am participat, alături de preşcolarii pe 

http://traditiidinromania.ro/obiceiuri/obiceiuri-din-transilvania/brasoveanca.html
http://traditiidinromania.ro/obiceiuri/obiceiuri-din-transilvania/brasoveanca.html
http://www.monitorulexpres.ro/mobil/?stiri&p=week_end&sID=108793
http://www.monitorulexpres.ro/mobil/?stiri&p=week_end&sID=108793
https://ro.wikipedia.org/wiki/Etnografia_%C8%9A%C4%83rii_B%C3%A2rsei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Etnografia_%C8%9A%C4%83rii_B%C3%A2rsei
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care îi coordonez, în cadrul Proiectului eTwinning 

CHRISTMAS AROUND EUROPE, unde am împărtășit 

tradiţii de Crăciun cu şase ţări din Europa. Am colaborat 

în stabilirea activităţilor: cearea unui logo, cântece 

tradiţionale, meşteşuguri de Crăciun şi confecţionarea 

unor felicitări cu partenerii noştri din Spania, Italia, 

Turcia, Polonia şi Regatul Unit al Marii Britanii şi al 

Irlandei de Nord. Scopul proiectului a fost de a dezvolta 

o înțelegere a  culturii europene și de a compara tradițiile 

proprii de Crăciun cu cele ale ţărilor participante la 

proiect. Acest parteneriat ne-a oferit tuturor posibilitatea 

de a gândi metode şi instrumente atractive pentru a oferi 

copiilor şi părinţilor informaţii esenţiale despre alte medii 

socio-culturale. Lucrând într-o echipă internaţională, 

acest domeniu a căpătat o conotaţie europeană şi astfel, a 

devenit clar pentru toţi actorii implicaţi în proiect, faptul 

că şcoala si autorităţile locale joacă un rol important în 

promovarea culturii româneşti.  
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 Harta proiectului a cuprins următoarele activităţi: 

„Hai să spunem cine suntem” – prezentarea școlilor, 

„Crează un logo pentru site!” – realizarea unui desen, 

„Felicitări de Crăciun” – confecţionarea şi trimiterea de 

felicitări către toate școlile implicate în proiect prin poșta 

tradițională, „Trimite un cântec” – prezentarea unui 

cântec tradiţional românesc, „Expunem felicitările în 

şcolile noastre” – expoziţie cu felicitările trimise de 

partenerii europeni. Astfel, copiii au contribuit la 

realizarea produselor activităţii confecţionâd ornamente 

de Crăciun şi realizând felicitări pentru toţii copiii 

participanţi din cele şase ţări.   

 

 
 

 În propunerea şi realizarea activităţilor am 

respectat Curriculumul Naţional, am integrat activităţile 

realizate în cadrul Domeniului Estetic şi Creativ, 

Domeniului Limbă şi Comunicare şi Domeniului Om şi 

Societate. Pentru realizarea activităţilor am creat situaţii 

în care copiii să lucreze atât pe rând, cât şi în perechi şi 

grupuri mai mici şi mai mari, pentru ca aceştia să capete 

o perspectivă mai largă prin împărtăşirea reciprocă a 

cunoştinţelor, a ideilor şi a opiniilor. 

 În realizarea „meşteşugurilor de Crăciun” au fost 

implicaţi şi părinţii copiilor, sprijinindu-ne atât în 
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procurarea materialelor necesare, cât şi în confecţionarea 

acestora în cadrul activităţilor practice. 

 Toate activităţile şi materialele din cadrul 

proiectului au fost vizualizate de copii, dându-le 

posibilitatea să asculte colinde din alte ţări, să vadă 

lucrările partenerilor: desene, colaje, felicitări, 

meşteşuguri de Crăciun. 

 Prin participarea la acest proiect am avut 

posibilitatea de a cunoaşte noi sisteme educaţionale, noi 

medii socio-culturale, și de a învăţa noi metode şi tehnici 

pentru îmbunătăţirea calităţii învăţământului românesc. 

 În mod cert, participarea noastră la acest proiect a 

contribuit la dezvoltarea dimensiunii europene a 

grădiniţei întrucât instituţia este deja înscrisă pe linia 

ascendentă a promovării valorilor europene.  

 În ceea ce priveste impactul asupra activităţii 

copiilor, accentuez faptul că aceştia, copiii, sunt 

beneficiarii direcţi ai acestei experienţe didactice, am 

reuşit să-i sensibilizez să se simtă tot mai atraşi de lumea 

cunoaşterii, să poată dobândi noi valori ca: respectul 

pentru valorile naţionale şi europene, conştiinţa 

solidarităţii, şi pe termen lung aceştia să promoveze 

valorizarea diversităţii culturale naţionale şi europene. 

 

Bibliografie: 

https://twinspace.etwinning.net/14197/home 

www. christmasaroundeurope.weebly.com 
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OBICEIURI ȘI TRADIȚII ROMÂNEȘTI DE PAȘTE 

 

Prof. înv. primar DINU GABRIELA MARIA 
Şcoala Gimnazială „B.P. Hasdeu”,  

Câmpina, jud. Prahova 
 

Învierea Domnului este una dintre cele mai 

importante și mai frumoase sărbători ale creștinătății. Ea 

are darul de a aduce familia împreună și este plină de 

obiceiuri tradiționale.  

Domnul nostru Iisus Hristos, de Sfintele Paști ne 

cheamă la iubire, o iubire curată care sfințește mintea și 

înalță ființa și viața omenească. Pregătirea pentru Sfintele 

Paști începe cu Duminica Vameșului și Fariseului, iar din 

pilda lor învățăm că viața sfântă trebuie să fie străbătută 

de smerenie, de modestie și presărată cu gânduri și fapte 

bune. 

Postul de Paști ne amintește de patimile și 

suferințele îndurate de Hristos pentru păcatele noastre, 

fiind rânduit și pentru a ne da prilej de pregătire pentru 

spovedania și cuminecarea de Paști pe care tot creștinul 

le împlinește. 

Cu patruzeci de zile înainte de Sărbătorile Pascale 

se ține post. A posti înseamnă a ne înfrâna și a conteni de 

la anumite mâncăruri sau lucruri, în anumite timpuri 

statornicite de Sfânta Biserică. Postul Patruzecimii sau 

Postul Sfintelor Paști este socotit ca timpul cel mai 

potrivit de pregătire și înfrânare pentru marea sărbătoare 

a Învierii Domnului. 

Sfântul Vasile cel Mare spunea următoarele 

despre post: 
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Vechi este postul și totuși nu îmbătrânește, ci se 

reînnoiește mereu și întinerește pe zi ce merge. Comoara 

înfrânării, care este postul, nu ni s-a descoperit acuma, 

ci ne-au predat-o strămoșii. Postul e deodată cu omul, în 

paradis îl întâlnim deja. De postea Eva și nu mânca din 

pom, astăzi noi n-am avea lipsă de post (...). Ne-am 

îmbolnăvit de păcat, să ne vindecăm prin pocăință. Dar 

pocăința fără post este anevoioasă și fără roade (...). 

Postul alungă ispitele, însoțește privegherea și ajută 

înfrânarea. 

Postul Sfintelor Paști ne aduce aminte și de 

patimile și suferințele îndurate de Mântuitorul Hristos 

pentru păcatele noastre, de moartea Lui pe lemnul crucii. 

Drumul Patimilor începe cu intrarea Domnului în 

Ierusalim. În seara Duminicii de Florii se ține prima 

Denie Pascală. Iisus este întâmpinat cu ramuri de finic și 

osanale. 

La Denia din Sfânta Luni este pomenit Iosif, dar 

și smochinul neroditor care închipuie pomul păcatului. 

În Sfânta Marți, denia amintește de șirul 

predicilor în care Hristos a prevestit distrugerea templului 

din Ierusalim, moartea și învierea sa. 

În Sfânta Miercuri este denia în care apare 

apostolul vânzător, în mintea căruia se coace trădarea, 

acesta fiind Iuda. 

În Sfânta și Marea Joi este rânduită denia celor 12 

Evanghelii. Este ziua în care Iisus în semn de mare 

smerenie slujitoare a spălat picioarele ucenicilor lui. În 

aceeași zi, la Cina cea de Taină, Iisus a instituit Sfânta 

Taină a Euharistiei. În noaptea de joi, El se roagă Tatălui 

Ceresc în grădina Ghetsimani și în toiul nopții primește 
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sărutul lui Iuda. Din această zi și până la Înviere în 

biserici nu se mai bat clopotele, ci se bate numai toaca. 

Sfânta și Marea Vineri (Vinerea Neagră) este ziua 

în care a fost adus la judecată, batjocorit, schingiuit, 

răstignit, mort și îngropat Iisus. În această zi El își poartă 

crucea în spate spre Golgota și este răstignit între doi 

tâlhari. La ceasul al nouălea își dă duhul, trupul lui este 

îngropat după rânduială de Iosif și Nicodim. 

Denia Prohodului, adică slujba de înmormântare a 

Domnului se cântă în seara de Vineri. Alaiul îndurerat al 

credincioșilor trece pe sub Sfânta Masă, după care se dă 

ocol bisericii de trei ori în frunte cu preoții. Aceasta 

însemnând o dată pentru fiecare zi a șederii în mormânt.  

Sfânta Mare Sâmbătă este zi de reculegere. 

Credincioșii se pregătesc pentru marea veghe de peste 

noapte. În toate bisericile, la miezul nopții, preoții vestesc 

Învierea, vor împărți Lumina Sfântă și vor ține slujba 

Sfintelor Paști. Acum este sfințită pasca, ouăle roșii și 

restul bucatelor. 

Pâinea stropită cu vin și sfințită cu agheasmă, 

numită Sfintele Paști este dată credincioșilor care o vor 

mânca dimineața, înainte de a mânca pasca și a ciocni 

ouă. 

Oul a fost dintotdeauna simbolul creației, al noii 

vieți. Oul colorat este simbolul Mântuitorului, el este 

considerat o formă geometrică ideală, o culme a 

perfecțiunii. Începuturile colorării ouălor se pierd în 

îndepărtata epocă precreștină, pe vremea când Anul Nou 

se sărbătorea la echinocțiul de primăvară (data la care 

ziua devine egală cu noaptea). În vremurile acelea, ouăle 

colorate erau oferite ca un dar ce simboliza echilibrul, 

creația și fecunditatea. Mai târziu, la romani, ouăle 
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colorate în roșu se numărau printre darurile oferite la 

diferite jocuri și ceremonii religioase – în cadrul 

sărbătoririi lui Ianus (personaj mitologic cu două fețe: 

una întoarsă spre trecut, cealaltă privind spre viitor). 

Obiceiul colorării ouălor s-a transmis creștinilor și este 

încă practicat de popoarele europene și asiatice. 

În țara noastră, ouăle încondeiate au rămas o 

dovadă permanentă a păstrării unor datini, credințe și 

obiceiuri de Paști, transmise din generație în generație. 

Sfintele Paști se serbează de toți creștinii în 

duminica ce urmează după prima lună plină care apare în 

urma echinocțiului de primăvară (stabilit de sinod la data 

de 21 martie al calendarului Iulian de atunci, cu 

modificări după calendarul Gregorian). Sunt ani în care 

această Duminică coincide cu luna plină de primăvară, 

atunci Paștile vor fi serbate în următoarea duminică. 

Învierea este „Taina Tainelor”, „Sărbătoarea 

Sărbătorilor”, „Lumina Luminilor”. 

Sărbătoarea Pascală este prilej de apropiere, de 

liniște sufletească, de unire și seninătate. Felia de 

cozonac, oul roșu și urarea „Hristos a Înviat!” îți 

amintesc de copilărie, de clipe pline de liniște alături de 

cei dragi, care îți confirmă vestea ta prin răspunsul 

„Adevărat a Înviat !”. Fără Înviere nu ar avea sens 

bucuria și speranța. Este o sărbătoare a familiei, 

Sărbătoarea Pascală fiind un prilej de apropiere, de liniște 

sufletească și de unire. Ce poate fi mai frumos și mai 

emoționant când vezi la un loc nepoți, copii, părinți, 

bunici, străbunici cinstind Învierea Domnului. Parcă 

timpul și spațiul înconjurător moare și renaște în același 

timp, împreună cu divinitatea. Lumina sfântă primită în 

seara Sfintei Învieri este simbolul Învierii, al biruinței 



71 
 

vieții asupra morții și a luminii lui Hristos asupra 

păcatului întunecat. 

 

Când Învierea Sfântă vine, 

Alături de cei dragi să fim 

Și din preaplinul iubirii fără margini 

Să dăruim și să primim... 

 

 

 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE 

 
DÎRSTARU  NICOLETA 

Grădinița cu P.N. ,,Peter Pan” Nistorești, 

structură a Școlii Gimnaziale „Constantin Brâncoveanu” 

Breaza, jud. Prahova 

 

Din cele mai vechi timpuri religia s-a împletit cu 

tradiţia, datina şi obiceiurile, pe care omul le-a respectat 

şi le-a transmis ulterior prin viu grai din generaţie în 

generaţie, astfel înţelepciunea şi experienţa celor mai 

vechi strămoşi ajung la noi sub forma obiceiurilor din 

viaţa celor de la ţară, fiind purtătoarele unor informaţii, a 

unor  experienţe şi înţelepciuni vechi. 

În ultimul timp, tradiţiile au început din păcate să 

dispară încetul cu încetul, reuşind să se păstreze cu 

precădere în lumea satului, acestea fiind adevărate centre 

de cultură, de originalitate, în care ne regăsim rădăcinile 

şi autenticitatea. 

Satele noastre româneşti au rămas din fericire 

tributare tradiţiei străvechi, un exemplu în acest sens 

fiind obiceiurile legate de Sfânta Sărbătoare a Învierii 
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Domnului din săptămâna premergătoare Sfintelor Paşti. 

Ultima duminică din Postul mare semnifică Intrarea 

Domnului Iisus Hristos în cetatea Ierusalimului. De 

Florii, cum sunt denumite în popor, se face dezlegare la 

peşte, se fac pomeniri, se sfințesc ramuri de salcie care 

apoi se așază lângă icoane, ca păzitoare de rău. 

Joia Mare, cunoscută în calendarul tradiţional şi 

sub denumirea de Joia morţilor sau Cina cea de taină la 

care Hristos a prefigurat jertfa sa prin frângerea pâinii şi 

prin oferirea vinului ce simbolizează sângele ucenicilor 

săi. Specific Deniei de joi seara este citirea celor 12 

Evanghelii ce reprezintă fragmente extrase din cele patru 

Evanghelii în care sunt relatate patimile lui Iisus. Pe 

lângă acestea în Joia Mare se practică un adevărat ritual 

închinat celor morţi. 

Potrivit credinţelor populare, în această zi cerul s-

ar deschide pentru ca morţii să poată reveni temporar pe 

pământ, şi pentru ca cei vii să le poată transmite anumite 

masaje. În zonele din sudul ţării (Gorj, Dolj, Olt) în zorii 

zilei, înainte de a merge la cimitir, femeile aprindeau în 

mijlocul curţii focuri din ramuri de alun sau buruieni 

uscate, în jurul cărora aşezau scaune pentru morţi. Se 

spunea că morţii vin acasă pentru a se încălzi şi pentru a 

primi pomana. De aceea, atunci când femeile se deplasau 

la cimitir, unde aprindeau din nou focuri de această dată 

la crucile de la morminte, îşi plângeau morţii, dialogau cu 

ei chemându-i acasă pentru a le oferi pomana. Secvenţa 

de ceremonial se desfăşoară la biserică. Ultima secvenţă 

se derulează în spaţiul gospodăriei şi în vecinătatea 

acesteia. De obicei se iese la poartă sau se merge în 

vecini pentru a împărţi din pomana sfinţită la biserică 

(colivă, colaci, sare). 
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Vinerea Paştelui este cunoscută ca Vinerea Seacă 

sau Vinerea Patimilor , creştinii merg la biserică, ţin post 

negru pentru iertarea păcatelor şi respectă severe 

interdicţii privind torsul, ţesutul sau cusutul. Este ziua de 

doliu a creştinătăţii, întrucât atunci a fost răstignit 

Mântuitorul. Denia de vineri seara este a înmormântării 

lui Iisus. În Vinerea Mare, nu se mănâncă urzici și nu se 

folosește oțet, fiindcă Iisus a fost bătut cu urzici, iar 

buzele i-au fost umezite cu oțet. Tot în această zi , nu se 

spală, nu se coase, nu se sacrifică păsări sau animale. 

În Sâmbăta Mare, femeile pregătesc majoritatea 

mâncărurilor, fac ultimele retușuri pentru pregătirea 

hainelor celor noi ce vor fi purtate în zilele de Paști. În 

această zi mare, se spune că femeile trebuie să poarte 

măcar o cămașă nouă, iar bărbații, măcar o pălărie nouă. 

Oamenii poartă haine noi ca semn al primenirii trupului 

și sufletului. În dimineața zilei de Paști, se pune într-un 

ibric apă rece, un ou roșu, un ban de argint și se spală cu 

această apă pentru a fi rumen în obraji ca oul roșu, și 

pentru a avea belșug. 

Oul simbolizează viața sau începutul vieții. Ouăle 

au început să fie vopsite pentru prima oară în Grecia, în 

roșu, care simbolizează sângele lui Iisus Hristos. Gestul 

simbolic de celebrare a Paştelui este ciocnitul ouălor 

roşii. Despre persoanele care ciocnesc ouă în ziua de 

Paști se spune că se vor întâlni pe lumea cealaltă și se vor 

recunoaște. Spargerea părții superioare a oului 

simbolizează recunoașterea Învierii Domnului, iar 

spargerea părții inferioare a oului semnifică bucuria 

nespusă cauzată de Înviere. 

Spiritualitatea românească păstrează și câteva 

legende referitoare la înroșirea ouălor. Cea mai cunoscută 
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spune că, întâlnindu-se cu fariseii, Maria Magdalena le-a 

spus că Hristos a înviat. Iar ei au răspuns că va învia 

Hristos atunci când se vor înroși ouăle din coșul ei. Și pe 

dată, ouăle s-au făcut roșii. Se mai spune că după Înviere, 

fariseii au aruncat cu pietre în Maria Magdalena, iar 

pietrele se prefăceau în ouă roșii. Altă legendă spune că, 

sub crucea pe care a fost răstignit Hristos, Maria 

Magdalena a pus un coș cu ouă și ele s-au înroșit de la 

sângele ce cădea din rănile Domnului. 

Noaptea Învierii Domnului reprezintă, pe lângă 

simbolul sacru al jertfei lui Hristos pentru mântuirea 

noastră şi un ritual de înnoire anuală a timpului. Lumina 

din noaptea de Paște reprezintă lumina Învierii 

Domnului, a biruinței luminii lui Iisus asupra 

întunericului iadului, a binelui asupra răului și a vieții 

asupra morții. 

Se spune că lumânările cu care s-a luat lumina de 

la lumânarea preotului să nu se arunce, ci să se păstreze 

și să se aprindă la supărare mare sau la mari dificultăți. 

Lumina acestor lumânări este mai aproape de rai decât 

orice altă lumină. 

Bucuria Pascală este cunoscută pe parcursul celor 

40 de zile de la Înviere, până la Înălţare, timp în care 

creştinii se salută cu ,,Hristos a Înviat!” şi ,,Adevărat a 

Înviat!”, mărturisind de fiecare dată prin aceste cuvinte 

adevărul nostru de credinţă. 

Cu siguranţă că tradiţiile legate de Sărbătoarea 

Paștelui sunt mult mai numeroase şi diferite în funcţie de 

zona geografică dar toate au un punct comun în ceea ce 

priveşte raportarea lor la religie şi legătura specială a 

acestora cu credinţa. 

 

http://www.crestinortodox.ro/sfinti/sfanta-maria-magdalena-96381.html
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OBICEIURI ȘI TRADIȚII POPULARE 

ROMÂNEȘTI 

 

Prof. înv. primar DRĂGHICI EUGENIA 

Liceul Tehnologic ,,Carol I”  

Valea Doftanei, jud. Prahova 

 

 Folclorul românesc a fost, este și va fi, cea mai 

mare comoară a țării noastre. Este foarte important ca 

noi, adulții să cunoaștem și să păstrăm obiceiurile și 

tradițiile specifice pentru a le putea transmite urmașilor 

noștri.  

 Trăim într-o țară mirifică și fiecare colț al acesteia 

merită vizitat, deoarece există zone cu obiceiuri și tradiții 

specifice. Pentru acest lucru, am organizat diferite 

excursii, unde am avut de învățat lucruri interesante și 

utile. 

 Școala joacă un rol important în educația copiilor 

noștri. Aici îi putem învăța să lucreze în echipă, să ajute, 

să gândească, să comunice, să asimileze informații, să 

respecte, să aibă încredere, dar îi putem învăța să 

dobândească cunoștințe despre tradițiile țării și cum ar 

putea să le mențină vii în această lume aflată în 

permanentă schimbare.  

 În calitate de profesor, am organizat și realizat 

împreună cu elevii mei, diferite activități.  

 Cu ocazia zilei de 1 Martie, Ziua mărțișorului, am 

confecționat pentru mămicile lor mărțișoare, dar 

explicându-le semnificația acestei zile.  

 Pe data de 8 Martie, am pregătit surprize pentru 

ființele dragi care le-au dat viață și care îi poartă în suflet 

zi de zi.  
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 De Paști, am încondeiat ouă, am mers la biserică 

să ne spovedim și să ne împărtășim, am asimilat 

informații despre Învierea Domnului Iisus Hristos.  

 Pe data de 30 noiembrie, l-am sărbătorit pe 

Sfântul Andrei. Am semănat boabe de grâu pentru a 

observa cât de bogat va fi anul care vine.  

 De Sfântul Nicolae, am realizat o ghetuță pentru 

că acesta aduce dulciuri și le pune acolo.  

 O altă mare sărbătoare este Crăciunul. Am 

pregătit o șezătoare cu poezii, cântece și dansuri 

populare. 

 

 
 

 Deși sunt elevi în clasa a treia, în cadrul orelor de 

curs, am încercat ori de câte ori am avut ocazia, să le 

vorbesc despre lucruri legate de trecutul istoric, sub 

forma unor scurte povestioare și au fost profund 

impresionați. În afara școlii, o parte dintre ei merg la 

dansuri populare.  
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În general sunt atenți și dornici să învețe lucruri 

noi, de aceea consider că vor continua cu siguranță să 

păstreze tradiția românească. 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI ÎN SERBĂRILE 

PREŞCOLARILOR 

 
Prof. înv. preşc. CAZAN ANDREEA 

Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza, jud. Prahova 

 

Nimic nu-i mai frumos, mai nobil, decât meseria 

de educator, de grădinar de suflete umane, de călăuză a 

celor mai curate şi mai pline de energie mlădiţe 

D. Almaș 

 

Să-i ajutăm pe copii să înteleagă imensitatea 

tezaurului nostru folcloric, în care arta populară 

românească este o minunată oglindă în care se reflectă cu 

cea mai mare intensitate frumuseţea României, istoria şi 

mai ales sufletul neamului, este responsabilitate noastră, 

a tuturor adulţilor. 

În calitate de educatori suntem obligaţi să facem 

din creaţia noastra populară o carte de vizită cu care să 

batem la porţile cunoaşterii şi cu care vom fi primiţi şi 

apreciati fără îndoială oriunde în lume. 

În furtunile veacului, obiceiurile şi tradiţiile 

strămoşeşti au rămas neclintite păstrând valori autentice 

ale culturii populare tradiţionale. Copiii se lasă îndrumaţi 

şi pot fi modelaţi în aşa fel încât pe fondul lor afectiv să 

se aşeze elementele cunoaşterii artistice care vor imprima 

gândirii lor anumite nuanţe, ce vor îmbogaţi substanţa 

viitoarei activităţi individuale şi sociale. Începând cu 

obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din 

viaţa poporului, continuând cu frumoasele costume pe 

care le îmbracă în aceste împrejurări şi terminând cu 

cântecele, dansurile şi strigăturile nelipsite de la aceste 
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datini, izvorul lor este nesecat pentru cel ce vrea să le 

cunoască şi să le adune în mănunchi pentru a le dărui din 

nou. 

Valorificând frumuseţea tradiţiilor şi obiceiurilor 

populare în cadrul serbărilor cu preşcolarii reuşim să 

înfrumuseţăm viaţa copiilor, îi ajutăm să cunoască 

tradiţiile româneşti şi rolul important pe care-l au în viaţa 

oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste 

tradiţii au dăinuit peste timp. 

Prin conţinutul serbărilor îi ajutăm pe copii să 

înteleagă mesajul şi conţinutul acestor obiceiuri populare, 

adaptându-le particularităţilor de vârstă şi aptitudinilor 

artistice individuale. Cu acest prilej introducem copiii 

într-o lume frumoasă a cântecului, dansului, poeziei, 

poveştilor, glumelor, proverbelor, zicătorilor şi 

strigăturilor a unor evenimente tradiționale - Crăciunul, 

Paştele, Moş Nicolae, etc. - copiii având posibilitatea să 

cunoască frumuseţea şi bogăţia folclorului, diversitatea 

tradiţiilor şi obiceiurilor românesti, armonia limbii 

române. 

Textele cântecelor şi poeziilor, colindelor, 

pluguşorului, sorcovii, transmit urările de bine în legătură 

cu unele îndeletniciri străvechi ale românilor: uratul, 

semănatul, păstoritul. 

Cu aceste ocazii copiii îşi îmbogățesc vocabularul 

cu expresii populare, proverbe, zicători, strigături, 

pătrund în tainele limbii materne şi în comorile 

înţelepciunii populare. 

La vârsta preşcolară sunt greu de înţeles 

evenimentele petrecute de Crăciun, Bobotează, Paşte, 

însă, noi, educatoarele încercăm să transmitem din 



80 
 

generaţie în generatie, portul, graiul, obiceiurile şi 

datinile aşa cum le-am moştenit de la străbuni. 

O ocazie eficientă de valorificare a tradiţiilor 

populare şi a obiceiurilor românești o constituie serbările. 

Ele sunt un izvor de bucurii şi satisfacţii, care creează 

copiilor o stare de bună dispoziţie, favorabilă atât 

dezvoltării psihice, fizice cât şi estetice. Copiii trebuie să 

interpreteze diferite roluri : cântăreţ, dansator, povestitor, 

creator de obiecte artizanale, formându-şi sau 

perfecţionându-şi o serie de abilităţi artistice. 

Serbările au o importanţă deosebită în educarea 

copiilor; prin conţinutul lor  transmit un anumit mesaj, 

apoi copiii se pregătesc împreună şi depun eforturi 

susţinute pentru realizarea unui scop comun, reuşita 

serbării. Încordarea gradată din momentul pregătirii 

serbărilor culminează în ziua desfăşurării ei, când 

tensiunea afectivă a grupei ajunge la maxim. Astfel, 

pregătirea şi participarea la serbări este acţiunea în care 

copilul se obişnuieşte să trăiască în colectiv, să se 

debaraseze de timiditate. Serbările aduc lumină în 

sufletul copiilor, dau aripi imaginaţiei, crează o atmosfera 

plină de plăcere, bucurie. 

 În transmiterea obiceiurilor şi tradiţiilor în 

serbările preşcolare am pornit de la ideea că nu există un 

alt element artistic care să poată fi aplicat multilateral în 

ansamblul procesului educaţional ca serbările şcolare.  

Prin interpretarea rolurilor şi pregătirea 

decorurilor pentru diversele „spectacole” urmărim atât un 

efect artistic cât şi pedagogic, cautând un imbold pentru a 

trezi la copii dorinţa de a cunoaşte şi păstra tradiţiile şi 

obiceiurile strămoşeşti. 
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Pentru a avea o influenţă pozitivă asupra 

copilului, serbările trebuie să fie înţelese de acesta şi să-l 

afecteze psihologic. Sensul unui spectacol va depinde de: 

calitatea lui, de folosirea adecvată a costumaţiilor şi 

decorurilor, de participare afectivă a copilului. 

Când bat la porţile sufletului Sfintele Sărbători, 

ne bucurăm împreună cu copiii de neasemuita frumuseţe 

a datinilor strămoşeşti şi scoatem din comoara inimii şi 

din lada de zestre a neamului, tezaurul folcloric 

românesc: cântecul, jocul şi costumul popular specific 

sărbătorilor. 

Pentru a realiza o serbare reuşită, care să respecte 

tradiţiile şi obiceiurile de Crăciun, este necesară o 

adaptare şi prelucrare a repertoriului specific vârstei 

preşcolare ce cuprinde în forme tradiţionale poezii şi 

cântece specifice Crăciunului. Costumele populare, ia şi 

catrinţa, opincile, cămaşa şi iţarii sunt primenite şi 

pregătite pentru spectacolul mult aşteptat. 

Atmosfera de sărbătoare din sala de festivităţi, 

prin ornarea şi decorarea cu elemente specifice 

sărbătorilor constituie un alt prilej de bucurie 

pentru copii, ei descoperind tradiţiile şi obiceiurile 

practicate în timpul sărbătorilor de iarnă, simt şi preţuiesc 

frumuseţea obiceiurilor şi tradiţiilor de Crăciun. 

În atmosfera spirituală a Crăciunului interpretarea 

unor dansuri populare (Hora, Sârba) dă posibilitatea de a 

cunoaşte sufletul ţăranului român, raritatea portului şi 

cântecului popular. 

Dansurile populare prin frumuseţea costumelor, a 

melodiilor sunt îndrăgite de copii şi interpretate cu multă 

pasiune aproape la toate serbările. Astfel, pentru 

sărbătoarea „Învierea Domnului” alături de dansuri 
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populare, copiii au mai pregătit colinde specifice 

Floriilor, rugăciuni, au încondeiat ouă pe care le-au oferit 

invitaţilor la serbare. 

Cântecele populare întâlnite la toate 

serbările antrenează, tonifică şi energizează gândirea, 

memoria, atenţia, imaginaţia, creativitatea, spiritul de 

disciplină, prietenia. Când priviţi o serbare cu obiceiuri 

străvechi ale românilor, cu cântece şi dansuri populare, 

gândiți-vă că priviţi, un moment, sufletul acestui popor 

ce a considerat păstrarea tradiţiei o datorie şi o onoare. 

 

Bibliografie: 

- Ion Apostol Popescu : Studiu de folclor şi artă 

populară; 

- Revista Învăţământul preşcolar, 1-2, 2000. 

 

 

 
 

 

 



83 
 

CONTRIBUŢIA FOLCLORULUI  

ÎN EVOLUŢIA ŞCOLARULUI MIC 

 

Prof .înv. primar GLESNEA EMILIA 

Liceul Tehnologic „Carol I”  

Valea Doftanei, jud. Prahova 

 

          Folclorul reprezintă un domeniu vast de cercetare 

care suscită nu numai interesul cercetătorului specializat, 

al lingvistului sau al istoricului, ci și pe cel al 

pedagogului.  

         Folclorul local reprezintă un element a cărui 

valoare nu va dispărea niciodată și care ar trebui 

valorificat de fiecare dascăl în parte. Când vorbim de 

folclor putem vorbi de educație muzicală, dansuri 

populare și alte activitați cultural-artistice. 

         Studierea folclorului, începută de la grădiniţă, 

continuată în şcoala de cultură generală, devine cu 

siguranţă un fundament al necesităţii continuării ei şi în 

celelalte perioade de vârstă, în practica folclorica 

amatoare sau profesionistă, în participări active la 

activitati folclorice colective, cu o deschidere 

impresionantă în lumea contemporană. Nu trebuie 

neglijat o clipă adevărul că pentru copil arta înseamnă un 

mijloc de exprimare, un mijloc de manifestare şi 

exteriorizare a lumii sale interioare, a tendinţelor şi 

aspiraţiilor sale, care-şi găsesc în artă o traducere mai 

directă, uneori şi mai directă decât prin cuvânt. Folclorul 

poate fi exprimat prin muzica de bună calitate care atrage 

elevul, cu toată fiinţa sa, atât în procesul de instrucţie şi 

educaţie cât şi în activităţile extraşcolare, unde copilul se 

antrenează cu plăcere în orice acţiune însoţită de melodie, 
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care îl determină să cunoască creaţia muzicală populară 

anonimă şi cultă, să respecte marile valori muzicale 

folclorice şi personalitatea compozitorilor naţionali şi 

universali. 

 Când spunem muzică ne gândim şi la folclorul 

musical, cu toate genurile sale, căruia omenirea i-a 

păstrat de-a lungul anilor şi îi păstrează încă valoarea 

autentică, pentru unele creaţii, nedescoperite până în 

prezent, prilej pentru cercetători, etnografi şi folclorişti 

de a căuta să o descopere înainte de a se pierde. Prin 

muzică omul se aproprie de esenţa existenţei sale umane 

fiind plasat într-o lume a emoţiilor şi sentimentelor 

superioare. Muzica este atât ştiinţă cât şi artă, însoţeşte 

omul în cele mai dificile perioade ale vieţii, îl 

sensibilizează şi îi înnobilează sufletul, este bucurie şi 

alinare. Numai de noi depinde tăria acestui lanţ, la care 

rând pe rând, generaţiile trecute au pus câte o verigă 

făurită de sufletul lor. Avem o datorie sfântă să păstrăm 

neatinsă această comoară a sufletului, înfăţişând-o în 

toată frumuseţea ei generaţiilor de azi şi de mâine.  

 Am ales această temă pentru a ilustra valoarea 

educativă a folclorului copiilor la clasele primare.  

 Consider că păstrarea şi cultivarea credinţelor 

populare, a datinilor este o datorie sfântă, o moştenire 

care trebuie strecurată în sufletele generaţiilor de azi şi de 

mâine. 
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TRADIŢIILE ŞI OBICEIURILE POPULARE 

ROMÂNEŞTI 

 

Prof. înv. preşcolar IORDACHE MARCELA 

Grădiniţa cu P.P. „Sfântul Mucenic Mina”  

Ploieşti, judeţul Prahova 

 

 

Folclorul este cartea de identitate a neamului 

 

Totul e tradiţie, totul e ceea ce am moştenit de la 

strămoşii noştri şi totul e cum vom reuşi să păstrăm şi să 

transmitem mai departe generaţiilor următoare. 

Poporul român a fost întotdeauna un popor 

credincios, în majoritate ortodox, iar majoritatea 

tradiţiilor şi obiceiurilor relaţionează cu sărbătorile 

religioase. Varietatea tradiţiilor şi obiceiurilor se 

datorează trecutului zbuciumat pe care l-a avut poporul 

nostru, cotropitorii ce au venit în ţara noastră s-au 

îndrăgostit atât de mult de ea, încât s-au stabilit aici, şi-au 

intemeiat familii, au adus cu ei datini şi obiceiuri şi au 

împrumutat de la noi, rezultând mozaicul de tradiţii şi 

obiceiuri. 

Tradiţiile de sărbători sunt, de asemenea, însoțite de 

obiceiuri şi ritualuri la care nu dorim să renunţăm, pentru 

că ne umplu sufletul de bucurie şi atunci simţim că vine 

sărbătoarea cu adevărat. 

Iată câte ceva din frumuseţea tradiţiilor românesti ce 

se ţin la sărbătorile calendaristice sau la momentele 

importante din viaţa românilor care au rolul de-a ne 

îmbia cu farmecul lor. 
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Sfântul Andrei, Sfântul Nicolae. Câţi dintre noi nu 

au aşteptat cu înfrigurare dimineaţa de 6 decembrie 

pentru a se uita dacă Moşu' a lăsat ceva în ghetele 

pregătite de cu seară? Acest obicei al darurilor aduse de 

Moş Nicolae s-a împământenit mai mult la oraş. 

Crăciunul. Românii au apelat în egală măsură la 

tradiţie ştiind să accepte şi obiceiuri mai 

recente. Obiceiul colindatului a înglobat în el nu numai 

cântec şi gest ritual, ci şi numeroase mesaje şi simboluri 

ale unei străvechi spiritualităţi româneşti. Mirosul 

cozonacilor, al cârnaţilor afumaţi, a tobei şi a sarmalelor 

de Crăciun ne vesteşte sărbătoarea şi ne putem bucura de 

ea mai bine. N-aş putea să îmi imaginez însă Crăciunul 

fără bradul împodobit, fără cadouri şi fără bucuria 

zăpezii. Tradiţia Ignatului, a porcului tăiat în ogradă cu 

savurarea pomenii porcului se păstrează de demult, iar 

copii ce s-au mutat la oraş, revin la părinţi la ţară pentru a 

continua acest obicei. 

Anul Nou. În săptămâna dintre Crăciun şi Anul 

Nou, în toate satele cetele de flăcăi se prepară pentru 

„urat”, sistem complex de datini şi obiceiuri. 

Mărţişor şi Baba Dochia. Mărţişor este denumirea 

populară a lunii Martie, luna echinocţiului de primăvară 

şi a Anului Nou Agrar, dedicată zeului Mars şi planetei 

Marte. Mărţişorul este, în tradiţia populară, o funie 

formată din zilele săptămânii şi lunile anului adunate şi 

răsucite într-un şnur bicolor, simbolizând iarna şi vara, 

făcută cadou la 1 martie. Măcinicii făcuţi în casă de 9 

martie sunt, de asemenea, un obicei care diferă de la o 

zonă la alta. 

Paştele se celebrează la o dată variabilă. Datina n-ar 

fi împlinită fără legile nescrise ale pământului, fără 
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obiceiurile care cuprind practici şi rituri, iar neîmplinirea 

acestora ar arăta o lipsă a credinţei, care, implicit, ar 

atrage forţele malefice asupra omului şi a pământului.  

După respectarea Postului mare şi după sărbătorirea 

Sâmbetei lui Lazar şi a Floriilor, satele româneşti trăiesc 

cu evlavie tragedia Săptămânii Patimilor, pentru a ajunge 

lumina Sfintelor Paşti, miracolul Învierii lui Hristos şi 

luarea Paştilor. 

Mirosul de pască, drob de miel, ouăle înroşite care 

se ciocnesc de Sfânta sărbătoare a Paştelui 

rostind Hristos a Înviat! şi Adevărat a Înviat! ne fac să 

intrăm în spiritul sărbătorii şi să ne bucurăm cu adevarat 

de învierea Domnului, după ce am am postit până în 

Vinerea Patimilor. 

Am enumerat doar câteva tradiţii şi datini care îmi 

vin în minte, însă ele sunt mult mai multe, unele dintre 

ele au fost uitate sau părăsite din lipsă de urmaşi sau 

doritori. 

Tradiţiile românilor sunt comori ce nu ar trebui 

uitate sau părăsite şi nici schimbate prin troc cu alte 

obiceiuri importate din alte ţări. Ele sunt ale noastre, ne 

caracterizează, ne definesc şi prin ele ne simţim mai 

bogaţi, mai aleşi, mai altfel decât alţii. 

 

Cu multă pricepere, dar mai ales pasiune, putem 

inocula copiilor dragostea şi respectul pentru tradiţiile, 

obiceiurile şi folclorul românesc. 

 

Bibliografie: 

- Ion Ghinoiu, Mică enciclopedie de tradiţii româneşti, 

Ed. Enciclopedică, 2001 
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- C. Brăiloiu, Sărbători şi obiceiuri, Ed. Enciclopedică, 

2002 

- M. Mitroi, Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun, Ed. Autorul, 

2004 

 

 

 

SATUL – VATRA NOASTRĂ DRAGĂ 

 
Prof. PIPP MARIA-LILIANA FIRICEANU 

Grădinița cu P.N. nr. 2 Teșila, 

Valea Doftanei, jud. Prahova 

 

Satul este simbolul locului în care ne-am născut 

ca popor, ca nație, ca prunc al mamei noastre sau ca 

nepot al bunicii, este lăcașul sfânt unde am fost legănați, 

unde am auzit pentru prima dată cântecul de leagăn. Ne-a 

însoțit botezul, creștinarea, continuitate a cultului din 

care fiecare facem parte, nevoia de legătură spirituală 

dintre oameni și Dumnezeu, echilibrul ființei umane.  

Tradițiile și obiceiurile populare sunt elemente ce 

ne definesc și care ne oferă identitate, de aceea ele 

trebuiesc cunoscute, conservate și protejate. Tradiția este 

definită ca „ansamblu de concepții, de obiceiuri, de date 

și de credințe care se statornicesc istoricește în cadrul 

unor grupuri sociale sau naționale și care se transmit 

(prin viu grai) din generație în generație, constituind 

pentru fiecare grup social trăsătura lui specifică”. Tradiția 

este de fapt o legătură între trecut și prezent și exprimă 

moștenirea de obiceiuri și norme de comportament 

specifice unui popor, este cartea de vizită a unei nații, 

conștiința de sine, memoria socială. Tradiția este întâlnită 
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în toate sferele vieții: artă, cultură, morală, credință, 

psihologia socială, artizanat, de aceea societatea în care 

trăim este obligată să nu-și lase semenii să uite datinile 

sau obiceiurile strămoșești. 

Noi, educatorii, alături de părinți și bunici îi 

învățăm pe copii să iubească locurile natale, portul 

românesc și pe români, să prețuiască și să respecte 

obiceiurile si tradițiile zonei în care s-au născut, practic 

să le sădim în suflet aceste elemente definitorii ale 

identității neamului românesc, fără de care nu am mai 

putea ști cine suntem de fapt noi, românii pe acest 

pamânt. 

Într-un an școlar evenimentele încep cu 

sărbătoarea Sfântului Nicolae, atunci când copiii iau 

contact cu personalitatea și cerințele acestuia, urmată de 

cea a Crăciunului, când învață că este important să facă 

fapte bune și să se bucure de cea mai fumoasă și cea mai 

fericită sărbătoare, apoi urmează cea a Anului Nou, a 

Bobotezei, a Sfintelor Paști și a altor obiceiuri locale, ce 

se fac cunoscute copiilor prin intermediul familiei, a 

reprezentanților bisericii sau a altor invitați care participă 

ca parteneri în grădiniță. 
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La români, sărbătorile de iarnă, în special 

Crăciunul, sunt sărbători de suflet. Amintirea copilăriei 

ne revine puternic în suflet și în minte: zăpezi bogate, 

oameni de omăt, pârtii pentru săniuțe, colinde și clinchete 

de clopoței, miros proaspăt de brad și de cozonaci, 

nerăbdarea așteptării darurilor. Toate acestea creează în 

sânul unei familii o atmosferă de liniște, împlinire, iubire, 

credință. 

La această vârstă tradițiile sunt greu de înțeles, de 

aceea, noi, educatoarele încercăm să transmitem din 

generație în generație, portul, graiul, obiceiurile și 

datinile, așa cum le-am moștenit de la străbuni folosind 

diferite ocazii: vizitarea unor muzee etnografice, 

vizionarea unor spectacole de folclor, lecturarea unor 

opere din literatura populară, prezentarea de obiecte de 

artă populară și nu în ultimul rând interpretarea unor 

roluri. O ocazie eficientă de valorificare a tradițiilor  

populare și a obiceiurilor românești o constituie serbările. 

Ele sunt un izvor de bucurii și satisfacții ce crează 

copiilor o stare de bună dispoziție, favorabilă atât 

dezvoltarii psiho-fizice cât și estetice. Copiii 

interpretează diferite roluri: solist vocal, dansator, 

povestitor, creator de obiecte artizanale, formându-și sau 

perfecționându-și o serie de abilități artistice. 
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Valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor 

populare în cadrul serbărilor cu preșcolarii reușim să 

înfrumusețăm viața copiilor, îi ajutăm să cunoască 

tradițiile românești și rolul important pe care-l au în viața 

oamenilor din cele mai vechi timpuri sau modul în care 

aceste tradiții au dăinuit peste timp. 

Formele de prezentare a evenimentelor pot fi 

diverse: șezători în care copiii cunosc îndeletnicirile 

bunicilor și în care sunt inserate zicători, strigături, doine 

sau dansuri populare, obiceiuri populare, precum 

Drăgaica sau Paparuda, scenete cu teme religioase: 

Nașterea, Învierea ș.a. La acestea, un rol important îl au 

chiar  bunicii sau părinții care, pe lângă aportul adus la 

amenajarea spațiului cu obiecte populare vechi, pot 

participa direct, având propriul rol: interpret, 

instrumentist, olar, țesător.  

Prin conținutul serbărilor îi ajutăm pe copii să 

înțeleagă mesajul și conținutul acestor obiceiuri populare, 

adaptându-le particularităților de vârstă și aptitudinilor 

artistice individuale. Cu acest prilej introducem copiii 

într-o lume frumoasă a cântecului, a dansului, a poeziei, a 

poveștilor, a glumelor, a proverbelor, a zicătorilor, a 

tuturor evenimentelor tradiționale. 

Costumele populare ia și catrința, brâiele, 

opincile, cămașa și ițarii sunt pregătite pentru spectacolul 

mult așteptat. De asemenea, atmosfera de sărbătoare din 

sala de festivități prin ornarea și decorarea cu elemente 

specifice sărbătorii constituie un alt prilej de bucurie 

pentru copii, ei descoperind tradițiile și obiceiurile 

practicate în timpuri străvechi, simțind și prețuind 

frumusețea acestora. 
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Dansurile populare sunt un mijloc puternic de a 

trezi în sufletul copiilor dragostea pentru plaiul natal, îi 

familiarizează pe aceștia cu melodiile populare românești 

de joc specifice zonei natale. Copiii îndrăgesc dansul 

popular pentru ritm, dar și pentru simțire și îl învață cu 

plăcere, imitându-i pe cei mari. 
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Cu ocazia sărbătorilor de iarnă copiii învață 

colinde, adevărate comori de simțire, de gingășie 

sufletească, și nu în ultimul rând, de frumusețe literară. 

Cântecele populare întâlnite la toate serbările 

antrenează, tonifică și energizează gândirea, memoria, 

atenția, imaginația, creativitatea, spiritul de disciplină, 

prietenia. Dacă jocul și cântecul nu este trăit, nu poate 

pune în rezonanță corzile sufletești ale ființei umane. 

Când priviți o serbare cu obiceiuri străvechi ale 

românilor, cu cântece și dansuri populare, gândiți-vă că 

priviți un moment oglinda și sufletul acestui popor, ce a 

considerat păstrarea tradiției o datorie și o onoare. 

Moștenirea pe care am primit-o trebuie dusă mai 

departe de preșcolarii pe care-i educăm pentru că un 

popor trăiește prin ceea ce lasă fiilor săi. Este bine să 

cunoaștem și să transmitem copiilor măcar un strop din 

ceea ce a creat omul simplu de la țară cu iscusința minții 

și cu căldura sufletului său. 
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DOR  DE ACASĂ 

Prof. înv. primar, MARIA TUDOSOIU 

Școala Gimnazială ,,B.P. Hasdeu” Câmpina, jud. Prahova 

 

 Suntem la începutul lunii iunie. La începutul verii 

anului 2017. A mai trecut un an școlar! Încă unul s-a 

adăugat celor 38 de ani de când am început activitatea 

didactică. 

 Treizeci și nouă  de ani de când am plecat din 

casa părintească! Și, cu cât trece timpul, tot mai des mă 

duce gândul spre locul copilăriei mele. 

 De ce acolo? Pentru că tot acolo este ,,acasă”. 

 Acum, când părinții nu mai sunt - asta însemnă că 

toate rădăcinile mele sunt în pământ - din ce în ce mai 

des mă cuprinde dorul de casă, de curte și grădină, de 

câmpuri, de pădure, de Valea Mare, undeva, între sat și 

râul Teleajen. 

 Satul copilăriei mele, aflat la doar 3 km de 

periferia orașului Ploiești, era o lume de basm. De când 

se topeau zăpezile, până în primăvara viitoare, trăiam toți 

ca într-o mare familie. Ne bucuram, munceam, și mari și 

mici, ne întristam sau sufeream  împreună. Dar cel mai 

important lucru era că – sunt sigură de asta – toți ne 

iubeam satul, școala, biserica, vecinii, bunicii, părinții și 

frații. 

 Din primăvară până toamna târziu tot satul era 

plin de flori, între gard și trotuar, între trotuar și șanț. Și 

nimeni nu rupea vreo floare. Peste tot, pomi fructiferi. 

Nici un copil nu rupea crengile ca să mănânce cireșe, 

vișine, prune, caise, sau toamna, nuci. În fiecare sâmbătă 

pe înserat ieșeam noi, copiii și măturam trotuarul, dar și 

strada, până la mijlocul ei. Jumătatea cealaltă a drumului 
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o curățau vecinii. Tot ce strângeam duceam în grădină și 

dădeam foc. Nu venea mașina de gunoi. Dar nu-mi 

amintesc să fi văzut prin șanț sau în alt loc hârtii, pungi, 

sticle sau mai știu eu ce gunoaie. Vreun ,,gunoi” uman, 

nici atât. Toți tații plecau dimineața la muncă în Ploiești. 

Mamele, acasă. Dar și la câmp. Veneau seara frânți. Dar 

totdeauna aveau timp și de noi, și de casă, și de 

gospodărie. 

 Duminicile erau sărbătoare. Pentru toți. Dimineața 

la biserică, după-amiaza la stradă. Erau băncuțe pe care 

stăteam noi, copiii. Mamele – Dumnezeu să le 

odihnească! – veneau cu ligheanul cu gogoși sau floricele 

de porumb, cărora le spuneam berbeci. Atât se odihneau 

și ele. Cam jumătate de oră. Până mâncam noi tot și mai 

schimbau câteva vorbe una cu cealaltă. 

Când cineva avea un necaz, săreau toți vecinii. Ne 

bucuram împreună, sufeream unii pentru alții. 

 La sfârșitul lunii octombrie se sărbătorea ,,Ziua 

Recoltei”, la marginea satului. Se ridica o scenă, din 

lemn, înconjurată pe trei laturi de pereți din trestie și 

rogojini. Stâlpii erau acoperiți cu coceni de porumb, cu 

știuleții neculeși. Spectacolul îl dădeam noi, copiii. 

Recitări, cântece, dansuri populare. Câte ore de repetiție 

cu doamna învățătoare sau cu d-na profesoară de 

geografie, cele care ne-au învățat dansurile populare. Dar 

ieșea un spectacol grozav. 

 Apoi, începea postul Crăciunului. Toți îl țineau. 

Era un dat al vieții. Nu ne era foame, nu slăbeam, în cele 

șase săptămăni. Dar cu ce bucurie așteptam Sfânta 

Sărbătoare a Nașterii Domnului. În ziua dinaintea 

Ajunului se tăiau porcii. În tot satul. Nu gusta nimeni din 
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șorici. (De ,,pomana porcului” am auzit după ce m-am 

măritat.) 

 Pe la ora cinci după-amiaza porneam la colindat. 

Grupuri, grupuri. Toți copiii satului. Nu erau porți 

închise. Toți primeau colindătorii. Cu covrigi. Dar, 

Doamne! Abia așteptam să ajungem la nea Alecu. Ne 

dădea nuci. La nenea Năiță. Ne dădea gutui. Bunica mea 

dădea pere brumate din beci. La alte case primeam 

biscuiți. Era o bucurie generală. Toți copiii erau prin sat, 

părinții acasă făceau cârnații și caltaboșul. În dimineața 

Ajunului mergeam la biserică. Ne spovedeam, ne 

împărtășeam. Și-apoi așteptam cu înfrigurare venirea lui 

Moș Crăciun. Eu n-am reușit să-l văd, dar dimineața, 

când mă trezeam bradul era împodobit, iar sub pernă, 

cadoul. Nu știu cum îl punea acolo și eu să nu simt. Ce 

bucurie imensă. Cărți, punguțe cu bomboane și o 

păpușică cu corp din pânză și doar fețișoara din cauciuc. 

Nașterea Pruncului Iisus îmi umplea copilăria și sufletul 

de lumină. 

 Și timpul își urma cursul. Cu bucurii, cu 

necazuri...Toate ale vieții. 

 În primăvară, în vinerea mare, ne înnoiam din cap 

până în picioare: pălărioare, rochițe cusute și brodate de 

mama, șosete albe, pantofiri cu baretuțe. Plecam la 

biserică cu flori din grădinița noastră: zambile roz, 

mărgăritar, narcise, lalele. Treceam de trei ori pe sub 

masa cu Sfântul Epitaf pentru a fi sănătoși tot anul, ne 

închinam, sărutam picioarele Mântuitorului țintuite pe 

cruce și cântam cu toți cei din biserică Prohodul 

Domnului. Apoi înconjuram de trei ori biserica și ne 

întorceam acasă cu câteva floricele primite de la părintele 

Nicolae, Dumnezeu să-i țină sufletul în raiul Său ceresc! 
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 În dimineața Învierii făceam rugăciunea cu 

genunchii pe florile acelea de la biserică și ne spălam pe 

față cu apa dintr-o oală de lut în care era un ou roșu. Să 

avem obrăjorii roșii, spunea bunica. Și așa era! 

 Am avut o copilărie plină de lumină, pace și 

iubire! Pentru că toți pe care îi știam, asta mi-au oferit 

bunicii și părinții – pentru sufletele cărora mă rog zilnic 

Bunului Dumnezeu să le păstreze într-un colțișor de rai – 

fratele, sora, verii, prietenii și vecinii. 

 Acum... Din când în când pornesc hai-hui pe 

străzile satului, pe ulițele și potecile dintre tarlale. Nu mai 

sunt flori. Nu mai sunt pomi fructiferi la stradă. La câmp, 

nu mai sunt vii (terenuri cultivate cu viță de vie). Vecinii 

nu mai sunt prieteni, nu-și mai împărtășesc bucuriile și 

tristețile. Iar copiii, câțiva mai sunt pe toată strada, nu se 

mai joacă împreună. 

 Cum să-i facem să simtă bucuria copilăriei de altă 

dată? Cum să-i facem să iubească locul unde trăiesc și 

oamenii pe care îi cunosc?  

 Cum? 

 

 

 

OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE PAȘTE 

 

Prof. înv. preșcolar MEREU NICOLETA 

Grădinița cu Program Normal Drăgănești, jud. Prahova 

 

            Paștele este cea mai importantă sărbătoare a 

creștinătății și s-a sărbătorit pentru prima dată în jurul 

anului 1400 înainte de Hristos.  
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 Deși Paștele este cea mai importantă sărbătoare a 

creștinătății și reprezintă Învierea mântuitorului Iisus 

Hristos, aceasta a fost mai întâi o sărbătoare iudaică 

(cuvântul Paște își are etimologia în cuvântul ebraic 

pesah, care înseamnă trecere) și simboliza eliberarea 

evreilor din robia egipteană și trecerea prin Marea Roșie, 

pe pământul făgăduinței. 

  

 Ouăle de Paște  

Ouăle roșii simbolizează sângele vărsat de Iisus 

pentru mântuirea omenirii. Legenda spune că după 

răstignirea lui Iisus, Pilat a fost invitat la o petrecere. 

Atunci un soldat a intrat în încăpere și a strigat că Iisus a 

înviat. Pilat, neîncrezător, a spus că va crede acest lucru 

doar atunci când oul pe care îl ținea în mână se va înroși. 

Și oul s-a înroșit pe loc, iar Pilat a scăpat oul pe jos care a 

crăpat. Tot de atunci a ramas și obiceiul ca de Paște să se 

ciocneasca ouăle. 

O altă legendă spune că în dimineața Duminicii 

după Înviere, o copilă mergea cu un coș cu ouă la 

Ierusalim pentru a le vinde. Copila s-a întâlnit pe drum cu 

un evreu, care bucuros de vestea învierii lui Iisus, în loc 

de buna ziua i-a spus copilei Hristos a înviat. De atunci a 

rămas obiceiul ca de Paște oameni să se salute în acest 

fel. 

Ciocnitul ouălor de Paște se face după reguli bine 

știute. Persoana mai în vârstă ciocnește primul oul ținut 

în mână de o persoană mai tânără, și rostește „Hristos a 

Înviat!”, iar celălalt îi răspunde cu „Adevărat a Înviat!”.  

În unele zone ale țării, există tradiția ca în dimineața de 

Paște, întreaga familie să își spele fața cu apa nouă, în 

care se pune un ou roșu. Există astfel credința că cel care 
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se spală în aceasta apă va fi tot anul frumos și sănătos ca 

un ou roșu.  

Cojile ouălor mâncate de Paște sunt păstrate și 

puse apoi în brazdă pentru ca pământul să fie roditor. 

Cine mănâncă în ziua de Paște prima oara ouă, va fi ușor 

peste an. 

  

 Mielul de Paște 

Mielul de Paște este un alt simbol al acestei 

sărbători creștine și reprezintă simbolul lui Iisus. Ca și 

Mântuitorul, mielul este o jertfă adusă creștinătății. 

Mielul este și mâncarea tradițională de Paște și este 

pregătit după mai multe rețete, în funcție de zonă. Un alt 

preparat simbolic al sărbătorii de Paște este și drobul din 

carne de miel.  

  

 Deniile din Săptămâna Mare 

  Deniile reprezintă unele dintre cele mai profunde 

slujbe ale creștinătății. Deniile se țin în Postul Mare al 

Paștelui, iar cele mai frecventate sunt cele din ultima 

săptămâna a postului, în Săptămâna Mare. Deniile din 

Săptămâna Mare încep cu seara de Florii și țin apoi de 

luni până vineri, când preoții rostesc rugăciuni rituale și 

citesc fragmente din Vechiul Testament. Tradiția spune 

că până la începerea Deniilor, casa trebuie să fie curată, 

iar pomii și gardurile vopsite. Femeile care merg la 

biserică pentru slujba Deniilor trebuie să poarte pe cap o 

năframă neagră. 

  

 Săptămâna Patimilor 

  Ultima săptămâna a postului Paștelui este 

cunoscută sub numele de Săptămâna Patimilor, sau 
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Săptămâna Mare. În această săptămână postul ține până 

joi, iar vineri și sâmbătă sunt zile destinate postului 

negru. În aceasta săptămână, tinerii obișnuiesc să 

mănânce doar pâine și fructe uscate și să bea doar apă de 

izvor. În Săptămâna Mare trebuie să fie păstrată liniștea 

și tristețea generală, la biserică au loc servicii divine, tot 

în această săptămână au loc focuri rituale, postul trebuie 

să se respecte cu strictețe, sunt interzise treburile casnice 

importante. 

 Tot în Săptămâna Mare se face curațenia generală 

prin case și curți, se întrerup lucrările de câmp, se 

confecționează haine noi pentru sărbătoare, se taie 

păsările și vitele pentru masa de sărbători și se merge la 

biserică pentru împărtășanie. În Săptămâna Mare oamenii 

trebuie să își ierte păcatele reciproc și să facă fapte bune. 

 În prima zi a Săptămânii Mari, luni, este pomenit 

Iosif cel Preafrumos, care a fost vândut de frații săi 

pentru 30 de arginți. Tot în această zi, Iuda l-a vândut pe 

Iisus tot pentru 30 de arginți. În ziua de marți se 

pomenește pilda celor 10 fecioare. Cinci dintre fecioare 

erau înțelepte și aveau untdelemn pentru candele (erau 

milostive), iar cinci fecioare erau nebune și domnul Iisus 

nu le-a primit. În ziua de miercuri se pomenește femeia 

păcătoasă care a șters cu părul ei picioarele 

Mântuitorului. În ziua de joi se prăznuiește spălarea 

picioarelor ucenicilor de către Mântuitor, Cina cea de 

Taină, rugăciunea din grădina Ghetsimani și vânzarea 

Domnului de către Iuda. 

 Joia Mare sau Joia Patimilor este ultima zi din 

postul Paștelui. Se spune că în aceasăa zi nu este bine să 

dormi, astfel cine va dormi va fi leneș tot timpul anului. 

Joia Mare este și ziua în care morții vin la vechile 



101 
 

locuințe unde rămân până în sâmbăta de dinainte de 

Rusalii. Pentru că vremea este de obicei friguroasă în 

această zi, se fac focuri în jurul casei, pentru ca morții să 

se poată încălzi. Tot în această zi se duc la biserică 

băuturi și mâncăruri care se sfințesc și se dau de pomană 

pentru pomenirea morților. Tot în Joia Mare se înroșesc 

și ouăle. 

 Vinerea Mare se mai numește și Vinerea Paștilor, 

Vinerea Patimilor sau Vinerea Seacă. În această zi, Iisus 

a pătimit și a fost răstignit. În Vinerea Mare se ține post 

negru, adică nu se bea și nu se mănâncă nimic toată ziua. 

Postul negru se ține pentru a feri de boli pe cel ce 

postește. Postul negru îl va face mai sănătos și îi va 

merge bine tot anul. Tradiția spune că pe cel care postește 

în această zi nu îl va mai durea capul niciodată și va ști 

cu trei zile înainte când va muri. 

 În Sâmbăta Mare se prăznuiește îngroparea 

trupească a lui Iisus și pogorârea lui în Iad. Duminica 

Învierii este ziua în care Mântuitorul a înviat. Timp de 40 

de zile, creștinii se salută cu „Hristos a Înviat!” și 

răspund cu „Adevarat a Înviat!”. 

 

 Masa de Paște  

După slujba de Înviere de la biserică, toți membrii 

familiei se așază la masă și gustă mai întâi din pasca 

sfințită. Apoi se ciocnește câte un ou și se închină un 

pahar de vin. De pe masa de Paște nu trebuie să lipsească 

ouăle roșii, cașul de oaie, salata cu ceapă verde și ridichi, 

drobul și friptura de miel, pasca umplută cu branză sau 

smântână. Se spune că trebuie să ții minte prima persoană 

cu care ai ciocnit de Paște, astfel, dacă te vei rătăci și îți 
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vei aduce aminte de aceea persoană, vei găsi și drumul 

spre casă. 

  

 Învierea Domnului 

  În noapte de Înviere, de sâmbătă spre duminică, 

după primul cântat al cocoșilor, toată lumea se trezește 

pentru a merge la slujba de Înviere. Înainte de a pleca la 

slujbă, toți membrii familiei trebuie să se spele pe față cu 

un ou roșu și un bănuț de argint, pentru a fi sănătoși și 

frumoși. 

 La întoarcerea acasă, fiecare duce în mână 

lumânarea aprinsă de Înviere. Apoi, toți membrii familiei 

se așază la o primă masă festivă de Paște, nu înainte de a 

se spala din nou cu oul și bănuțul din argint. Sărbătoarea 

este deschisă de cel mai vârstnic bărbat din casă care 

ciocnește oul cu soția, apoi în ordine cu ceilalți membrii 

ai familiei. Fiecare membru al familiei trebuie să 

mănânce mai întâi un ou sfințit și de-abia apoi din 

celelalte preparate de pe masa de Paște. 

  

 Tradiții din zonele României 

  În Bucovina, tradiția spune că în noaptea de 

Înviere fetele nemăritate să spele clopotnița cu apă nouă. 

Apoi, cu aceeași apă să se spele în zorii zilei de Paște 

pentru a fi frumoase tot anul și a atrage feciorii. În 

Câmpulung Moldovenesc, în zorii zilei de Paște, 

credincioșii merg în curtea bisericii, se așază în formă de 

cerc, cu lumânări aprinse în mână, și așteaptă preotul care 

le va sfinți bucatele. Fiecare credincios pregătește un coș 

cu semințe de mac, sare, zahăr, făină, ceapă și usturoi, 

pască, șuncă, brânză, ouă roșii, ouă încondeiate, bani, 

flori, pește afumat, sfeclă roșie cu hrean, și prăjituri. În 
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zona Sibiului există tradiția ca de Paște să fie împodobit 

un pom, asemănator cu cel de Crăciun, în care se agață 

ouă vopsite. În Călărași, la slujba de Înviere, credincioșii 

aduc la sfințire un coș cu ouă roșii, cozonac și cocoși 

albi. Cel mai norocos credincios va fi cel al cărui cocoș 

cântă primul. Acest lucru simbolizează faptul că în casa 

lui va fi belșug. După slujba de Înviere, cocoșii sunt 

dăruiți oamenilor săraci. În Maramureș, copiii merg în 

prima dimineață de Paște la vecini pentru a le anunța 

Învierea Domnului, iar gazdele dăruiesc câte un ou roșu 

fiecărui copil. 

 

Bibliografie: 

http://www.crestinortodox.ro/paste/sfintele-pasti/pastele-

originea-sarbatorii.html 

 

 

 

IMPORTANŢA PĂSTRĂRII TRADIŢIILOR 

ŞI OBICEIURILOR ROMÂNEŞTI 

 

Prof. înv. primar MÎNZICU SIMONA VALENTINA 

Liceul Teoretic „Şerban Vodă” Slănic, jud. Prahova 

 
Patria este înlăuntrul nostru  

şi o ducem cu noi peste ţări şi peste mări...  

Patria nu este pământul pe care trăim  

din întâmplare 

Barbu Ştefănescu Delavrancea 

 

        Tradiţiile românilor sunt comori ce nu ar trebui 

uitate sau părăsite şi nici schimbate prin troc cu alte 
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obiceiuri importate din alte ţări. Ele sunt ale noastre, ne 

caracterizează, ne definesc şi prin ele ne simtim mai 

bogaţi, mai aleşi, mai altfel decât alţii. Aceste tradiţii ne 

fac mai „exotici” în ochii europenilor şi altor naţii, putem 

fi subiect de discuţii şi de laudă. 

 Obiceiurile şi tradiţiile sunt un domeniu important 

al culturii populare româneşti. Ele au rolul de a regla şi 

consolida relaţiile comunitare, fiind respectate cu stricteţe 

de toţi membrii societăţii. 

 O coordonată importantă a formării personalităţii, 

o constituie educaţia religioasă, care este strâns legată de 

cea morală şi constă în implementarea valorilor religioase 

în conduita socială a persoanei. 

 Obiceiurile şi tradiţiile sunt definitorii pentru 

români şi dau identitate acestora. Nu ne dorim ca 

obiceiurile şi tradiţiile româneşti să reprezinte o sumă de 

valori perimate şi inactuale, deoarece de ele depinde 

valoarea noastră ca oameni şi bogăţia spirituală în oricare 

comunitate. 

 În şcoală tinerii îşi formează un caracter, o 

personalitate, încep să se zidească pe sine pentru a deveni 

adevăraţi creştini. Dar orice casă care se zideşte pe nisip 

se năruie. „De aceea oricine aude aceste cuvinte ale Mele 

şi le împlineşte asemănase-va bărbatului înţelept care a 

clădit casa lui pe o stâncă. A căzut ploaia. Au venit 

râurile mari, dar ea n-a căzut fiindcă era întemeiată pe 

stâncă” (Matei 7, 24-25). 

 Pentru familiarizarea copiilor cu folclorul specific 

poporului român putem alege diverse forme de realizare 

a activităţii didactice în cadrul educaţiei pentru societate, 

a cunoaşterii mediului, a activităţilor practice, plastice şi 

muzicale. 
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 Este de datoria noastră, ca în cadrul şcolii, să-i 

învăţăm pe copii să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi 

tradiţiile în care s-au născut, să-i învăţăm să iubească 

meleagurile natale, portul românesc şi pe români; să le 

sădim în suflet aceste elemente definitorii ale identităţii 

neamului românesc fără de care nu am mai putea şti de 

unde venim şi cine suntem de fapt, noi, românii, pe acest 

pământ. 

 O ocazie eficientă de valorificare a tradiţiilor 

populare şi a obiceiurilor româneşti o constituie serbările, 

şezătorile dar şi opţionalele.  Dansurile populare dezvoltă 

de asemenea copiilor şi capacitatea de coordonare a 

mişcărilor, gustul pentru frumos, pentru armonie. Acestea 

îi familiarizează totodată pe copii cu unele elemente ale 

folclorului, contribuind prin aceasta la dezvoltarea 

dragostei pentru arta poporului nostru, pentru patrie, 

creează din fragedă copilărie o apropiere sufletească între 

oameni de diferite etnii.   Prin frumuseţea cântecului şi a 

jocului, prin fermecătoarele costume purtate de tineri şi 

de bătrâni, prin vizite la muzee specifice, copiii pot fi 

introduşi în atmosfera specifică satului românesc. 

 Şi dacă îi vom învăţa pe copii versuri din 

cântecele vechi, paşi din dansul strămoşilor noştri, dacă i-

am face să înteleagă că prezentul este valoros numai 

împreună cu trecutul fiindcă astfel îmbinate prezintă o 

garanţie pentru viitor, înseamnă că vom sădi în sufletele 

lor unul dintre cele mai alese sentimente.   

 Sentimentul dragostei faţă de patrie şi popor are 

un conţinut foarte bogat. El înglobează, pe lângă 

dragostea faţă de familie, de oraşul natal sau de satul 

natal, de natura patriei, pe cea faţă de creaţiile folclorice, 

care pentru fiecare copil constituie o mândrie. 
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 Rolul cadrelor didactice, indiferent de nivelul de 

învăţământ la care predă, este de a-i face pe copii să 

înveţe, să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile 

poporului în care s-au născut, să iubească meleagurile 

natale, portul românesc, dar şi sărbătorile care ne aduc în 

suflete atâta bucurie. 

 Cea mai mare sărbătoare care prilejuieşte 

practicarea unor tradiţii şi obiceiuri ancestrale este, însă, 

Paştele. În întâmpinarea, spre exemplu, a sărbătorilor 

Pascale am propus activităţi comune părinte-elev, care au 

avut ca scop conservarea și valorificarea patrimoniului 

tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, activităţi în cadrul 

cărora părinţii şi bunicii au povestit despre felul în care 

întâmpinau aceste sărbătorii vopsind alături de copii ouă 

roşii. 

 

 
 

 Valorificând cele învăţate în cadrul activităţilor 

desfăşurate, vom observa că elementele de cultură şi 

tradiţie populară îi uneşte pe copii, îi sensibilizează şi-i 

bucură în acelaşi timp, creează armonie şi emoţie estetică 
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puternică, impresionează pozitiv, deopotrivă, pe copii şi 

pe părinţi.  

 Dacă la sat acest proces de transmitere este 

înlesnit de contactul direct cu tărâmul şi creaţia sa, la oraş 

sarcina revine cadrului didactic care are datoria să-i 

apropie pe copii de valorile tradiţionale ale poporului din 

care face parte. 

 Cunoaşterea tradiţiilor conduce la cunoaşterea de 

sine şi la respectarea portului popular. Fără aceste tradiţii 

nu ne putem identifica, ne pierdem cultura şi devenim un 

popor „fantomă” fără idealuri, şters.  

 

 

 

BUCURIA ÎNVIERII 

LUMINA SUFLETELOR NOASTRE 

 

Prof. înv. primar PETRE DANIELA MARIA 

Şcoala Gimnazială „B.P. Hasdeu”,  

Câmpina, jud. Prahova 

 

 

 În Sfintele zile de Paști să deschidem ușa  

și inima oaspeților dragi 

pentru a primi marea bucurie a învierii Domnului 

 

 Domnul nostru Iisus Hristos, de Sfintele Paști ne 

cheamă la iubire, o iubire curată care sfințește mintea. 

Întreaga simțire își înalță ființa și viața omenească. 

Sărbătoarea Învierii Domnului este marcată de renaştere. 

Se face o paralelă între întoarcerea la viaţă a naturii, la 

venirea primăverii şi dobândirea unei vieţi noi, a vieţii 



108 
 

veşnice pentru noi, oamenii, prin jertfa mântuitoare a lui 

Christos. 

 Învierea este evenimentul cel mai de seamă din 

întregul an liturgic. Este sărbătoarea prin excelenţă a 

creştinătăţii. Învierea Domnului este cea mai solemnă 

dintre toate sărbătorile creştine din timpul anului liturgic 

şi ei îi corespund cele mai frumoase rânduieli. Este cea 

mai mare sărbătoare  a mai multor biserici printre care 

Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică, Biserica 

Greco-Catolică sau Biserica Reformată. Este sărbătorită 

în prima duminică cu lună plină după echinocțiul de 

primăvară și diferă de la un cult la altul datorită 

calendarului adoptat de o Biserică sau alta (calendarul 

gregorian sau calendarul iulian). 

 Este cea mai veche şi mai strălucită sărbătoare a 

creştinătăţii, numită şi sărbătoarea Paştilor, adică ziua în 

care noi prăznuim nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul 

răutăţii şi al vicleşugului, ci cu azimile curăţiei şi ale 

adevărului, pe Christos, Paştile nostru, care S-a jertfit 

pentru noi (I Corinteni 5, 8). Împreună cu duminica, 

sărbătoarea săptămânală a creştinilor, Paştile a fost 

celebrat încă din epoca apostolică. În conştiinţa Bisericii 

noastre, Învierea Domnului nu este doar cea mai veche 

sărbătoare creştină, ci şi începutul şi culmea tuturor 

sărbătorilor. Deşi nu este celebrată în acelaşi timp de toţi 

creştinii, ea trezeşte acelaşi sentiment de bucurie, de 

iubire, de trăire în comuniune a evenimentului. Diferenţa 

de timp care diferenţiază Bisericile nu este de ordin 

teologic, nici dogmatic. Explicaţia constă în utilizarea 

diferită a două calendare, cel iulian şi cel gregorian. 

 Sărbătoarea Învierii este cunoscută cu numele de 

Paşti, care provine din punct vedere lingvistic din 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Romano-Catolic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Greco-Catolic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Greco-Catolic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Reformat%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Echinoc%C8%9Biu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Echinoc%C8%9Biu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_gregorian
http://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_gregorian
http://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_iulian
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cuvântul ebraic Pesah, care se traduce prin „trecere”. 

Evreii rememorau cu această ocazie intervenţia 

salvatoare a lui Dumnezeu (Yahve) la ieşirea din robia 

Egiptului. Au existat şi alte acţiuni mântuitoare pe care 

Dumnezeu le-a întreprins în favoarea poporului ales. Dar 

cea mai fascinantă a fost Întruparea Fiului Său, a cărui 

misiune avea să se desăvârşească în Patimă, Moarte şi 

Înviere a Sa. 

 În scrisoarea I către Corinteni Sfântul Paul pune 

accentul pe actul Învierii ca temelie, fundament al 

creştinismului. Totodată evanghelistul scoate în evidenţă 

sensul profund spiritual al crucii, considerată scandal 

pentru iudei şi nebunie pentru păgâni. 

 Două sacramente importante îşi au obârşia în 

contextul Cinei din Joia Mare: Euharistia şi Preoţia. Prin 

celebrarea euharistică din fiecare duminică, Biserica 

aduce într-un prezent continuu evenimentul pascal, ca 

semn al dăruirii permanente a lui Iisus. 

 Un alt simbol plin de încărcătură spirituală este 

lumânarea pascală. Lumânarea din noaptea de 

Paște (sâmbătă spre duminică) reprezintă lumina Învierii 

Domnului. Preotul aduce lumânarea aprinsă de la altar, 

iar creștinii se apropie și aprind lumânările. Lumina lui 

Christos se aprinde în noaptea de Înviere şi se 

răspândeşte la toată mulţimea de credincioşi, fără a 

pierde nimic din strălucire. Cei mai mulți duc „lumina” 

în casele lor și păstrează lumânările pentru a le aprinde în 

zilele în care sunt supărați sau au necazuri. 

 Bucuria Învierii este intens trăită de creştini şi 

deschide inimile tuturor spre a experimenta iubirea lui 

Christos, adevărata libertate care deschide calea spre 

viaţa veşnică. 
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MESAGERI AI FOLCLORULUI ROMÂNESC 

 
Prof. înv. primar CHIRU GEORGIANA ALINA 

Şcoala Gimnazială Lilieşti Băicoi 

 

 Una dintre cele mai tinere formaţii de dans 

popular din Prahova este ansamblul „Floare de cireş”, 

care a luat fiinţă la Şcoala Gimnazială Lilieşti Băicoi, în 

septembrie 2016, îndrumat de d-nul profesor Colezea 

Cristi şi prof. înv. primar Chiru Georgiana Alina. Având 

în vedere perioada scurtă de timp, s-ar putea crede că a 

aparut „peste noapte”, în realitate procesul a fost dificil, 

ţinând cont ca elevii clasei a III-a provin din mediul 

urban, unde nu există o tradiţie populară puternică şi 

unde predomină un model cultural bazat pe muzica 

dance. La aceasta se mai adaugă şi reticenţa faţă de 

folclor, provocată de kitsch-ul care a invadat şi acest 

domeniu. 
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 Programul de instruire a fost destul de alert, 

ţinând cont că repetiţiile se ţin o singură dată pe 

săptămână cu domnul instructor, în restul zilelor 

exersând în compania mea. Au avut şansa ca instructorul 

lor să promoveze autenticul, incluzând în repertoriu 

dansuri tradiţionale, atât din Prahova cât şi din alte zone 

etnofolclorice. 

 În scurta perioadă de la înfiinţare, ansamblul a 

participat la câteva spectacole și festivaluri-concurs 

judeţene şi naţionale, unde a obţinut premii importante. 

Când ai un public „specialist” şi pretenţios, nicio greşeală 

nu trece neobservată, totuşi copiii au depăşit minusul 

datorat lipsei de experienţă, de mare ajutor fiindu-le 

ospitalitatea extraordinară şi prietenia gazdelor. Urmează 

să ne pregătim intens pentru a participa şi la alte 

concursuri. 

 

 

 

SUNT ROMÂN ȘI BUN CREȘTIN 

 

Prof. de psihopedagogie specială POP VIOLETA 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă  

Brașov, jud. Brașov 

 
Mă mișc între Dumnezeu și neamul din care fac parte. 

În afară de acești termeni, nu văd nimic semnificativ 

între cer și pământ. 

Petre Țuțea 

 

Educaţia pentru toţi este conceptul care pune bazele 

unei noi abordări în educaţia copiilor cu cerinţe educative 
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speciale. Educaţie incluzivă, componentă a paradigmei 

educaţie pentru toţi, proiectează un nou tip de şcoală: 

incluzivă (cuprinzătoare, care nu selectează şi nu 

exclude), care realizează co-educația, este deschisă, 

tolerantă, prietenoasă şi democratică, naturală prin 

eterogenitatea ei care îi valorizează şi integrează pe toţi 

copiii, adaptându-se la diversitatea de cerinţe 

educaţionale, la particularităţile de învăţare şi dezvoltare 

ale fiecărui copil. 

Principiul normalizării presupune favorizarea 

integrării fizice şi sociale a copiilor şi persoanelor cu 

handicap în viaţa normală, obişnuită a comunităţii, în 

familie, şcoală sau alte medii de viaţă. Astfel, o bună 

integrare în comunitate realizată la vârsta școlară, 

constituie premiza integrării sociale ulterioare a tânărului, 

adultului cu dizabilități. Un rol important în acest sens îl 

au Proiectele educaționale și Parteneriatele incluse în 

Strategia Națională de Acțiune Comunitară (SNAC). 

Comunitatea trebuie să intervină, acceptând copilul cu 

deficiențe, fără a-l judeca, cum în mod frecvent se 

întâmplă. În cazul copiilor cu dizabilități, interacțiunea cu 

factorii de mediu poate activa și susține mecanismele 

compensatorii, extrem de utile în intervențiile educativ-

recuperatorii. Astfel, educația copiilor cu dizabilități 

trebuie să se axeze pe cultivarea si dezvoltarea stimei de 

sine, capacitate care la acești copii trebuie educată și 

învățată. În acest sens, prezint un exemplu de bune 

practici în educația copiilor CES, prin Proiecte 

educaționale.Proiectul se numește Sunt român și bun 

creștin și este realizat de către Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă Brașov în parteneriat cu Biserica 

Ortodoxă Predeal, Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” 
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Predeal și Grădinița cu Program Prelungit „O lume 

minunată” din Curtea de Argeș, fiind inclus în Calendarul 

activităților educative județene 2017, în Domeniul 

educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile. 

     Inițiatorii proiectului sunt: prof. Pop Violeta și preot 

diacon Cătălin Debu, iar coordonatorii sunt prof. logoped 

Amalia Bulea, prof. Crina Noșlăcan și prof. Nistor Maria. 

Scopul proiectului îl reprezintă integrarea copilului cu 

dizabilități în grupul copiilor tipici prin participarea la 

viața spirituală și socială a comunității, cunoașterea 

tradițiilor și obiceiurilor strămoșești. 

De ce Sunt român și bun creștin? Pentru că acolo 

unde este inima ta, acolo este și comoara ta, iar inima 

mea este în biserica lui Hristos și poporul român acolo își 

are comoara. Poporul nostru s-a născut creștin, nu a fost 

încreștinat prin dictate sau edicte. Poporul român a 

învățat carte în tinda bisericii, în Scheii Brașovului, s-a 

tămăduit în Biserica celui mai mare doctor, Domnul 

Hristos, și-a păstrat identitatea națională tot prin biserică. 

Credința ortodoxă  i-a ținut uniți pe români, de-a lungul 

veacurilor, ea neputând fi despărțită de patriotism, de 

iubirea pentru neamul și țara pentru care slujitorii ei s-au  

jertfit. Astfel, activitățile proiectului sunt strâns legate de 

sărbătorile creștine ortodoxe: Crăciunul, Botezul 

Domnului, Sfintele Paști, Înălțarea Domnului – Ziua 

Eroilor și Rusaliile. 

Pentru ca lumea de mâine să se schimbe, să ofere 

șanse copiilor cu dizabilități, trebuie să îi educăm pe 

copiii tipici, pe acei copii care stau lângă copiii noștri 

speciali.  Acești copii care sunt alături de noi, au dăruit 

timp, au dăruit iubire necondiționată, au dăruit bucurie și 

fericire copiilor speciali, au aflat diferența dintre cadou și 
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DAR. I-am învățat pe partenerii noștri, în cadrul 

activităților desfășurate în proiect, că barierele nu există, 

că cel care aleargă mai încet trebuie ajutat, astfel ei 

aleargă împreună, mână în mână, i-am învățat că cel care 

a uitat un cuvânt trebuie ajutat să și-l amintească, i-am 

învățat că drumul spre Dumnezeu trece prin inima 

aproapelui, i-am învățat că prin iubirea aproapelui vom 

intra în iubirea lui Dumnezeu, pe Porțile Învierii, pe 

Porțile Împărăției Cerurilor. 

Una dintre activitățile speciale desfășurate în proiect 

este excursia la Predeal din luna decembrie, Dăruind vei 

dobândi, dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor cu 

Dizabilități (3 decembrie) și Nașterii Domnului. Elevii 

C.S.E.I. au fost oaspeții Parohiei Ortodoxe Predeal. 

Elevii liceului din Predeal i-au colindat pe micuții cu 

dizabilități și le-au oferit daruri.  Părintele Lucian Vitan 

împreună cu diaconul Cătălin Debu i-au împărtășit pe 

copii iar apoi ne-am împărtășit împreună din bucuria 

comuniunii, solidarității și a generozității unor oameni 

inimoși. De la biserică, am plecat cântând colinde spre 

pârtia de ski, unde monitorii școlii de ski ne-au oferit 

skiuri și săniuțe, pe cei mai temerari inițiindu-i în tainele 

skiului. Elevii predeleni s-au jucat împreună cu copiii cu 

dizabilități, s-au dat cu sania și au făcut oameni de 

zăpadă. Fericirea copiilor nu poate fi scrisă în câteva 

rânduri. După oboseala dulce a săniușului, copii s-au 

bucurat de prietenia și acceptarea celorlalți, în cadrul unei 

mese festive, pregătite cu drag pentru ei de către 

Restaurantul Rozmarin Predeal. 

O altă activitate - excursie, Dar din dar se face rai, s-

a desfășurat în luna aprilie, fiind dedicată Învierii 

Domnului și Zilei internaționale de conștientizare a 
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autismului (2 aprilie). Activitatea a debutat la Biserica 

ortodoxă „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din 

Predeal, cu participare la Sfânta Liturghie, la sfărșitul 

căreia copiii au primit Sfânta Taină a Împărtășaniei și 

daruri din partea preoților și partenerilor noștri, Liceul 

Teoretic „Mihail Săulescu” din Predeal și a Centrului de 

Informare Turistică Predeal. Excursia a continuat cu 

momente speciale petrecute la Fun Park Trei Brazi, unde 

copiii s-au bucurat de momente unice pentru ei, au avut 

parte de experiențe de neuitat și de multă iubire și 

bucurie. Pe pista de Tubing, o fetiță m-a întrebat, vibrând 

de emoție: „Doamna Violeta, cui trebuie să mulțumim 

pentru toate?” Oamenii inimoși de la Cabana Trei Brazi, 

au pregătit cu drag pentru copii clipe frumoase și o masă 

festivă, iar părintele Cătălin Debu i-a premiat pe copii 

pentru curajul, dăruirea și disciplina lor. 

Am ales să oferim copiilor darurile care nu se pierd: 

emoții, fericire, vise împlinite, împletite în rugăciune și 

comuniune. Pentru că nu putem picta cu copiii noștri 

icoane pe sticlă, am ales să pictăm icoane în sufletul lor 

și în sufletele celor din jur; nu putem concura cu dansuri 

populare, dar putem dansa pe acordurile iubirii, nu putem 

coase modele tradiționale, dar țesem prietenii și punți de 

iubire. Iar ceea ce a scris un elev pe „tabla” inimii mele și 

nu poate fi șters niciodată: 

Tu poți face lucruri 

Pe care eu nu le pot face. 

Eu pot face lucruri pe care 

Tu nu le poți face. 

Împreună putem face lucruri minunate... 

 

    Maica Tereza  
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FOLCLORUL ROMÂNESC.  

NOŢIUNI GENERALE  

 
Prof. de religie RUGINĂ RĂZVAN-ANDREI 

Școala Gimnazială „Radu și Severa Novian”  

Adunați, jud. Prahova 

 

 

   Folclorul este inima oricărei culturi, manifestarea 

gândurilor, emoţiilor şi durerilor de veac ale oamenilor. 

Acesta cuprinde o serie de obiceiuri, datini şi tradiţii care 

s-au păstrat datorită permanenţei şi continuităţii spirituale 

ale acestor ,,oameni aspri la vorbă, dar dulci la gând”.  

  Pentru ca munca grea a pământului să fie mai 

uşoară, sătenii o îmbină cu cântecul, chiar şi atunci când 

sunt plecaţi la arat, la semănat şi recoltat, la cosit, culesul 

fructelor şi viilor şi la alte activităţi. 

De pe o colină pe alta se aud doine, cântece 

străvechi şi actuale, însoţite de chiote şi ecouri purtate de 

codrii seculari, susurul apelor de munte, îmbinate feeric 

cu cântecele păsărilor. 

În pasiunea mea pentru muzica populară, mă 

captivează tradiţia şi muzicalitatea locurilor natale, sunt 

coparticipant la toate activităţile cultural-muzicale fiind 

preocupat de autoperfecţionare prin studiu. 

Citându-l pe marele nostru compozitor George 

Enescu care spunea: Folclorul nostru… nu numai că este 

sublim, dar te face să înţelegi totul. E mai savant decât 

toată muzica aşa-zisă savantă şi asta într-un fel cu totul 

inconştient, e mai melodic decât orice melodie, dar asta 

fără să vrea, e duios, ironic, vesel, grav, se poate susţine 

în această lucrare ideea că folclorul românesc s-a născut 
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la sat, acolo unde izvorul ce astâmpără setea călătorului a 

fost mereu o sursă de inspiraţie pentru muzica şi 

cântecele populare.          

Ca profesor am considerat că orice copil trebuie 

educat pentru a fi un continuator al valorilor culturii 

populare. Tradiţiile populare au constituit subiecte 

îndrăgite şi interesante pentru copii. Sentimentele lor au 

fost îndreptate spre arta populară, muzica şi dansul 

popular, arta aplicată în costumele populare şi 

amenajarea interiorului, obiecte decorative specifice 

zonei prahovene. 

Primii paşi în cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor 

noastre populare i-am realizat cu multă uşurinţă prin 

intermediul folclorului, al dansurilor populare şi al 

colindelor. 

Noţiuni generale 

Termenul de folclor este propus în anul 1446 de către 

arheologul englez Wiliam Toms. Sensul cuvântului e 

culegerea de materiale ce se iau din popor. Etimologic 

cuvântul apare folk=popor, lore=înţelepciune. 

Folclorul reprezintă totalitatea realităţilor folclorice 

cu trăsături şi forme create sau asimilate de un popor, atât 

în mediu rural cât şi în mediul urban, care se transmit pe 

cale orală într-un anumit spaţiu geografic fără a se şti 

exact autorul. 

Ştiinţa care se ocupă cu folclorul se numeşte 

Folcloristică iar de studiul muzici populare se ocupă 

Etnomuzicologia. 

Primele culegeri de folclor românesc datează abia din 

secolul al XIX-lea. Din această cauză dovezile existenţei 

culturii populare pot fi găsite în surse indirecte: limbă, 



121 
 

cronici, inscripţii, opere literare, lucrări ştiinţifice 

româneşti şi din alte limbi. 

 Folclorul românesc îşi capătă semnificaţia sa prin 

operele Stolnicului Constantin Cantacuzino şi Dimitrie 

Cantemir. Primul în Predoslovia la Istoria Ţării 

Româneşti, se opreşte asupra cântecelor bătrâneşti, 

socotindu-le documente istorice, iar Dimitrie Cantemir 

poate fi considerat, datorită operei sale capitale, 

Descrierea Moldovei, primul cercetător al etnografiei şi 

folclorului românesc. 

 În opera lui Ion Budai Deleanu sunt integrate 

obiceiuri, cântece, proverbe, elemente miraculoase din 

basm. Iluministul autor al „Ţiganiadei” admiră valoarea 

estetică a acestora. În comentariul operei găsim exprimat 

îndemnul spre culegerea poeziei populare „ca să nu cadă 

în uitare”. 

 Nu este lipsit de interes în această schiţă istorică a 

interesului pentru folclorul românesc puternica influenţă 

a cântecului popular în opera poetică a Văcăreştilor şi a 

lui Costache Conachi, nici contribuţia importantă a lui 

Anton Pann prin Cântece de stea, 1822, în care include, 

pentru prima dată, şi folclor din mediul orăşenesc. 

 Interesul şi pasiunea pentru poezia populară, pentru 

culegerea şi cercetarea valorilor care o compun începe să 

ia proporţii în secolul al XIX- lea, mai cu seamă în epoca 

paşoptistă. 

 În această perioadă Mihail Kogălniceanu (1817-1891) 

aduce o contribuţie însemnată la cultivarea şi dezvoltarea 

interesului pentru folclor şi valorificarea lui literară. În 

articolul de fond al primului număr al revistei Dacia 

literară, Introducţie, el formulează, pentru prima dată, 
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ideea că literatura populară este una dintre bogatele 

literaturi naţionale, originale. 

 Paralel cu Mihail Kogălniceanu, Costache Negruzzi 

(1808-1868) îşi expune şi el ideile sale folcloristice, 

făcând o primă încercare de clasificare a cântecului 

popular. Fără să fie cuprinzătoare şi pe deplin ştiinţifică, 

încercarea sa de catalogare distinge „cântecul ostăşesc 

sau istoric, cântecul religios, cântecul dragostei sau al 

nunţii, cântecul codrului sau voinicesc”. 

 Dintre scriitorii paşoptişti, Alecu Russo (1819-1859) 

este acela care nu numai că descoperă poezia populară, 

dar este şi teoreticianul folclorului, în faza sa 

administrativă-romantică. El este cel care şi-a formulat 

pentru prima dată ideea că poezia populară este primul 

capitol al istoriei şi civilizaţiei unui popor. Pentru Russo, 

poezia populară este unicul moment de artă care îşi 

înfăţişează veridic specificul naţional. 

 În aceeaşi viziune se situează şi Vasile Alecsandri 

(1821-1890), a cărui activitate literară este dominată de 

folclor. Alecsandri nu este numai culegător şi ideolog, ci 

în opera sa aflăm un model de împletire între creaţia cultă 

şi cea populară. 

 Alecsandri, în 1852, a tipărit cea dintâi mare colecţie 

de folclor, intitulată Poezi populare – balade adunate şi 

îndreptate. Colecţia se deschide printr-o prefaţă, în care 

se face clasificarea poeziei populare:  

 1. Cântece bătrâneşti sau balade; 

 2. Doine; 

 3. Hore. 

 Dacă în epoca precedentă avântul şi elanurile 

romantice i-au călăuzit pe scriitori, de această dată se 

caută noi orientări ştiinţifice, prin strădania lui Alexandru 
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Odobescu şi mai ales prin Bogdan Petriceicu Hasdeu şi 

şcoala sa folcloristică. 

 La noi în ţară termenul de folclor a fost folosit de 

Bogdan Petriceicu Hasdeu iar din punct de vedere a ariei 

pe care o cuprinde putem spune numai faptele artistice pe 

cale orală (muzica populară, literatura populară şi dansul 

popular). 

Poporul român a păstrat forma originală a 

obiceiurilor, datinilor, creaţiilor materiale şi cultural-

artistice. Acestea, strâns legate de viaţa socială a 

ţăranului, l-au însoţit de la naştere până la ultima suflare. 

Folclorul este prezent în sculptura populară, ţesături, 

cusături, ceramică, zicători, strigături, ghicitori, poezii, 

basme, legende şi desigur şi în muzică. 

Muzica populară aparţine cultului naţional şi face 

parte din patrimoniul naţional. 

Prin folclorul muzical poporul român şi-a cântat 

dragostea, dorul, jocul, durerea, deznădejdea, eroii, 

însoţindu-şi fiecare moment al vieţii prin cântec. 

Muzica populară, în prima perioadă a fost singura 

formă de manifestare şi prima etapă a muzicii româneşti.  

Evoluţia artei populare în societatea contemporană 

este strâns legată de preocupările cotidiene ale omului, de 

intervenţii uneori dure şi neavenite în actul de creaţie 

care a dus la apariţia kitsch-ului artistic şi lucrărilor de 

prost gust. În ultimele două decenii realizarea unor 

lucrări de specialitate în acest domeniu a fost deficitară 

înlesnind apariţia unor curente şi creaţii care nu au nimic 

din sensibilitatea, firea şi temperamentul neamului 

nostru. 

Creaţia populară are următoarele trăsături specifice: 

- Caracter anonim (nu este cunoscut autorul); 
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- Caracter oral (este transmis pe cale orală de la om la 

om, de la un loc la altul, din generaţie în generaţie); 

- Caracter colectiv (cântecele sunt preluate de colectivul 

din care face parte creatorul, devenind astfel un bun al 

întregii colectivităţi, extinzându-se ca valoare spirituală 

pe întreg teritoriul ţării, spre exemplu: cântecele Periniţa 

şi Doina aparţin numai poporului român); 

- Caracter sincretic (constă în participarea mai multor 

arte la fenomenul artistic: literatura, poezia, muzica, 

coregrafia etc.). 

Datinile, obiceiurile şi tradiţiile au rolul lor, 

verificat de-a lungul istoriei, în permanenţa culturală a 

unui neam. De aceea noi am căutat să cultivăm copiilor 

conştiinţa permanenţei la cultura natională, la zona 

folclorică în care trăim. 

Şi dacă i-am învăţat pe copiii noştrii versuri din 

cântecele vechi, colinde, paşi din dansul strămoşilor 

noştri, făcându-i să înţeleagă că prezentul este valoros 

numai împreună cu trecutul, fiincă astfel îmbinate 

prezintă o garanţie pentru viitor, înseamnă că am sădit în 

sufletele lor unul dintre cele mai alese sentimente. 

Valorificând cele învăţate în cadrul serbărilor am 

observat cum acest eveniment îi uneşte pe copii, îi 

sensibilizează şi-i bucură în acelaşi timp, creează 

armonie şi emoţie estetică puternică, impresionează 

pozitiv, deopotrivă, pe copii şi pe părinţi. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DIN STRĂBUNI 
 

Prof. înv. primar  GHINEA MARIA 

Școala  Gimnazială „B.P. Hasdeu”,  

Câmpina, jud. Prahova 

 

Hristos a Înviat, bucuria mea! 

Sfântul Serafim de Sarov 

 

            Paştele: sfîntă sărbătoare a Învierii lui Iisus 

Hristos!… Începutul acestei sărbători e văzut chiar în 

Cina cea de Taină, pâinea şi vinul simbolizând sacrificiul 

trupului şi al sângelui, ca preţ al răscumpărării.  În 

tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat odată cu 

postul de şapte săptămâni. 

 Cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă și mai 

îmbucurătoare sărbătoare de peste an, după spusele 

românilor de pretutindeni, e sărbătoarea Paștelor, Paștele 

sau Învierea Domnului, pentru că în această zi „Hristos a 

înviat din morți cu moartea pre moarte călcând și celor 

din morminte viață dăruindu-le”, iar pe cei vii 

răscumpărându-i de sub jugul păcatului și împăcându-i cu 

Dumnezeu. Ea cade totdeauna la începutul primăverii, 

anotimpul cel mai frumos și mai plăcut, când toate în 

natură învie. Românii așteaptă sărbătoarea aceasta, după 

un post îndelungat, cu mare dor și bucurie, căutând în 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Sf%E2ntul+Serafim+de+Sarov
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același timp ca locuințele lor să fie curate și cu toate 

pregătirile făcute în cea mai bună rânduială. 

 Bărbații care până în Joia Mare din Săptămâna 

Patimilor lucrează de regulă la câmp, din ziua aceasta 

rămân acasă ca să o curețe și să se îngrijească de ea, 

repară gardurile, ară grădina, junghie mieii de Paște și 

adună cele trebuincioase sărbătorii. Femeile, tot din Joia 

Mare sau cu câteva zile înainte, încep a deretica prin 

case, a vărui, a spăla, a roși ouăle, a coace pasca și alte 

copturi. Fetele cele mari precum și multe neveste tinere 

încep a coase câte o cămașă nouă precum și alte haine, ca 

fiecare să aibă pentru ziua de Paște, măcar o camașă 

nouă. Fiecare are partea sa de ocupație și grijă, fiecare 

caută să nu rămână în urma altora, iar sfintele Paște să-l 

surprindă ca pe un neom între oameni. Cel mai însemnat 

preparat pe care îl mănâncă românii în decursul sărbătorii 

Paștelor este pasca, păscuța. 

După o legendă din Bucovina, pasca se face 

pentru că Iisus, înainte de a fi prins și răstignit pe cruce, 

le-a spus învățăceilor săi că până atunci au mâncat cu 

toții copturi nedospite și nesărate, adică turte sau azime, 

dar de acum înainte vor mânca copturi dospite și aromate 

care se vor numi paște. 

Pasca se face dintr-un aluat bine dospit în care se 

pune sare și lapte dulce. Forma este rotundă, grosimea e 

cel mult de un lat de deget cu împletituri (sucituri) pe 

margini și la mijloc în formă de cruce, reprezentând 

crucea pe care a fost Mântuitorul răstignit. Între 

împletituri se pune de regulă brânză de vaci dulce, 

frământată cu ou și zahăr, unsă deasupra cu gălbenuș de 

ou și împodobită cu stafide. Pasca se face fie în Joia 

Mare, fie în  Sâmbăta Mare. În afară de pască, cele mai 
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multe românce mai pregătesc și alte copturi precum: 

babe, moși, cozonaci rotunzi sau lungăreți, colaci.  

 Tot de Paște, friptura cea mai însemnată este cea 

de miel, numit mielul Paștelor, sau de purcel. Acestea se 

frig întregi și se duc în ziua de Paște împreună cu pasca 

la sfințit. Mielul îl reprezintă simbolic pe Domnul nostru 

Iisus, iar în Banat datina este ca oasele și celelalte 

rămășițe ale acestuia să se îngroape la un altoi de măr sau 

păr sănătos, anume ca și familia aceea să fie tot anul 

sănătoasă. 

 Ouăle roșii se fac tot în Joia sau Sâmbăta Mare. O 

legendă spune: „Zice că pe când se afla Domnul nostru 

Iisus răstignit pe cruce, Maica Domnului a luat o coșarcă 

plină de ouă și se duse cu dânsa la jidovi și închinându-

le-o îi rugă să înceteze a-l chinui și necăji pe Iisus. Maica 

Domnului puse coșarca plină de ouă lângă cruce și 

începu a plânge. Stând coșarca lângă cruce și curgând din 

mâinile și picioarele lui Iisus sânge, în scurt timp o parte 

din ouă se înroșiră, ca și când ar fi fost vopsite”.  

 În ziua Învierii fiecare ins care ia parte la Înviere, 

trebuie să aducă și o lumânare, pe care o ține aprinsă în 

tot timpul săvârșirii sfintei Învieri de către preot. După 

Înviere, fiecare se întoarce cu lumina aceasta aprinsă 

acasă. După ce ajung acasă și pășesc peste pragul tinzii 

încep a se închina, apoi, intrând în casă, sting lumina în 

grindă, afumând-o pe aceasta în semnul crucii. După ce 

fac semnul crucii o sting și o păstrează apoi peste tot 

anul, pentru a o putea aprinde la întâmplări primejdioase, 

la vărsări mari de ape, la grindină sau piatră, la tunet, 

fulger și trăsnet. Aprinzând-o, zic: 

 Fugiți necurați,  

 Fugiți, voi spurcați. 
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 De casa noastră  

 Nu v-apropiați. 

 Românii mai întrebuințează lumina Învierii spre a 

afuma vitele. 

 În ziua Învierii, după ce s-a sfârșit sfânta liturgie 

și anume între orele șapte și opt dimineața, se sfințește 

pasca și ce s-a mai adus la biserică. După sfârșirea 

Învierii, a liturghiei și a sfințirii pascăi, unul sau două 

dintre ouăle sfințite se dau preotului, care le-a sfințit, iar 

restul sunt aduse acasă. Sosind acasă, toți se pun la masă 

și încep a mânca, gustând mai întâi din pască și din ouă. 

După ce s-au săturat de mâncat, prind a ciocni ouăle 

roșii, mai întâi părinții, apoi copiii cu părinții și părinții 

cu musafirii. Acest ritual presupune că cei care ciocnesc 

unul cu altul se vor vedea pe lumea cealaltă. 

În ziua dintâi, adică în ziua de Paște se ciocnește 

numai cap cu cap. A doua zi, adică luni, după Paște se 

poate ciocni și cap cu dos, iar în cele următoare chiar și 

dos cu dos. Cel mai mic de ani ține oul cu capul în sus, 

iar cel mai mare ciocnește cu oul său, și anume tot cu 

capul, zicând: „Hristos a Înviat!”, iar cel mic răspunde: 

„Adevărat c-a Înviat!”. 

 În unele părți din Banat este datina a se da în ziua 

de Paște ca Moși de sufletul morților: colaci, miel, ouă 

roșii precum și alte bucate aflate în casă. 

 În Transilvania, cum se zărește de ziuă prind a 

umbla băieții cu ouă roșii pe la neamuri și vecini, iar 

gazda le dăruiește ouă roșii și păscuțe. Tot aici, feciorii 

cu flori în pălării și fetele frumos gătite se adună după 

prânz în fața bisericii, toți cu ouă roșii, unde râd, 

glumesc, petrec și ciocnesc împreună ouă. 
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 În Moldova, fetele și flăcăii se urcă în ziua de 

Paște în clopotniță și toacă toată ziua, ca să crească 

cânepa frumoasă și moale ca mătasea. 

 În unele locuri din Bucovina și Transilvania, este 

datina ca luni după Paște, feciorii să ude pe fete și băieții 

pe copile. Iar marți după Paște udă fetele pe feciori și 

copilele pe băieți. Fetele, după ce au fost udate, invită pe 

cei ce le-au udat la masă și le dau drept suvenir câte un 

ou mai frumos. 

 În Transilvania, a doua zi de Paște, după amiază 

înainte de vecernie, credincioșii satului se adună la 

Prânzul Paștelor. La acest prânz se bea și se mănâncă de 

sufletul morților și se cântă felurite cântece sau versuri 

ale Învierii. 

 Dacă Paștele cade la sfârșitul lui Martie și țăranii 

nu au ieșit cu sămânța la câmp, atunci se duc luni dupa 

Paști și cu mâna, nu cu sapa, pun în pământ semințe, ca 

să le rodească anul acela câmpul. 

 Săptămâna întâi după Paște, la români se numește 

Săptămâna Luminată, pentru că înviind în ajunul ei, 

Domnul nostru Iisus, a luminat-o prin învierea sa din 

morți și pentru că în această săptămână toate se 

luminează, adică toate încep să înflorească și să se 

înnoiască. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE 

 
Prof. STAN MANUELA CONSTANȚA  

și prof. MANEA FLORICA 

Școala Gimnazială nr.2, Boldești-Scăeni, jud. Prahova 

 

Zestrea unei naţiuni o constituie valorile sale 

culturale şi tradiţionale: graiul, portul, obiceiurile şi 

religia. Când acestea sunt pe cale de dispariţie putem 

vorbi de un proces ireversibil de degradare a naţiunii şi 

chiar de dispariţie a acesteia. 

Astăzi, când facem parte din familia unită a ţărilor 

europene, când relaţiile dintre aceste state, bazate pe 

încredere şi într-ajutorare, sunt mult mai prietenoase, 

când graniţele devin treptat doar imaginare, naţiunile pot 

dăinui în timp prin ce au mai trainic şi mai valoros. 

Pentru ca generaţiile care ne urmează să cunoască 

rădăcinile poporului şi evoluţia sa pe treptele istoriei, este 

de datoria noastră, a tuturor, să le lăsăm cât mai puţin 

alterată zestrea de care vorbeam, pentru a ne recunoaşte 

şi a nu uita că am fost şi că suntem români. 

Primăvara este anotimpul bucuriei, când întreaga 

natură renaște. Nu întâmplător în această perioadă, noi 

creștinii ne bucurăm de cea mai mare sărbătoare: Învierea 

Domnului nostru Iisus Hristos. Cu toții așteptăm această 

Sfântă sărbătoare, în care simțim iubirea nemărginită a 

Domnului revărsată asupra noastră. 

 Pentru a întâmpina acest măreț eveniment, 

creștinii se pregătesc sufletește printr-un post care se ține 

timp de șapte săptămâni, fiind și cel mai lung și aspru 

post din timpul anului. Acesta se mai numește Postul 

Paștelui sau Postul Mare. De asemenea, rugăciunea, 
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faptele bune, Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie 

reprezintă modalități de pregătire sufletească pentru 

Sfânta Înviere. 

 În duminica dinaintea Învierii, creștinii 

sărbătoresc Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim sau 

Duminica Floriilor. Atunci se merge la biserică cu ramuri 

de salcie înflorită pentru a fi sfințite și puse apoi la 

icoane. 

Cea mai importantă săptămână numită și 

Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Neagră este o 

perioadă deosebită, ce amintește de Patimile Domnului. 

Atunci creștinii țin post aspru ziua, iar seara merg la 

biserică pentru a participa la slujba Deniilor ce 

evidențiează momentele dramatice prin care a trecut 

Domnul Iisus pentru a fi răstignit pe cruce, devenită apoi 

cel mai important simbol pascal.        Începând din 

Miercurea Mare, ziua trădării Domnului, oamenii 

pregătesc casele pentru marea sărbătoare, căci în Joia 

Mare se înroșesc ouăle care la noi în tradiția populară 

sunt purtătoare de puteri miraculoase (vindecă boli, 

protejează animalele din gospodărie, te apără de rele). 

Vopsitul  acestora în roșu semnifică sângele 

Mântuitorului vărsat la răstignirea pe cruce.  

După Denia celor douăsprezece Evanghelii din 

Joia Mare, oamenii se pregătesc pentru ziua numită 

Vinerea Mare, Vinerea Neagră sau Vinerea Seacă. E o zi 

de post negru, când nu se mănâncă, căci este ziua 

răstignirii Domnului pentru păcatele noastre și de aceea e 

considerată o mare sărbătoare. De-a lungul acestei zile, 

copiii și adulții merg la biserică cu flori în mână pentru a 

trece pe sub Sfântul Epitaf, așezat pe o masă în mijlocul 

bisericii.  
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După ce așază florile pe masă, sărută crucea și 

Sfântul Veșmânt și trec pe sub această masă pentru a 

simboliza suferința Mântuitorului pe drumul Crucii. 

Apoi, seara toată lumea participă la slujba Înmormântării 

Domnului sau a Prohodului. 

 Sâmbăta Mare este ultima zi în care se mai fac 

pregătiri pentru Paști. Se prepară mielul, simbolul 

Domnului Iisus în tradiția creștină, căci a fost numit: 

,,Mielul lui Dumnezeu” care a murit pe cruce pentru 

mântuirea lumii ca un miel nevinovat. Se prepară și pasca 

cu formă rotundă și în mijloc cu o cruce , un alt simbol 

creștin pentru că se crede că scutele lui Hristos au fost 

rotunde. Alte bucate tradiționale  pregătite pentru masa 

festivă de Paști sunt: drobul, sarmalele, cozonacii etc. 

 În noaptea de Înviere, cu mic cu mare, participăm 

la Sfânta Liturghie, după ce luăm Sfânta Lumină adusă 

de preoți de la Sfântul Mormânt al Mântuitorului, din 

Ierusalim. 

 Toată lumea rostește: ,,Hristos a Înviat!” și 

,,Adevărat a Înviat!” 

 La finalul slujbei, după ce au fost sfințite bucatele 

duse de creștini la biserică, se pleacă către casă, unde 

familia se adună în jurul mesei îmbelșugate. 

 Lumânarea aprinsă în noaptea Învierii se aprinde 

și la masa festivă, dar și peste an, la momente de bucurie 

sau necaz. 

 Învierea lui Hristos ne-a dăruit tuturor viață 

veșnică și de aceea trebuie să o păstrăm mereu în suflet. 

Prin suferința și moartea Mântuitorului ne 

bucurăm de înviere; prin înviere ne bucurăm și triumfăm 

în triumful lui Hristos, ca triumf al nostru. El a murit 

pentru noi și a triumfat pentru noi. În Moartea Lui stă 
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mântuirea noastră, în Învierea lui stă biruința noastră și 

dăinuirea noastră ca popor. 
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CE-I SRĂBUN, NU VREA SĂ PIARĂ! 

 
Prof. STOICA ANA 

Școala Gimnazială „George Enescu”, Gpp „Floare  

de Colț” (Structură) Sinaia, jud. Prahova 

 

Folclorul este cartea de identitate a neamului 

 

Izvorâte din experiența și înțelepciunea de viață, 

din bucurie sau din durere, din năzuințele și dorurile 

românului, din setea de liniște sau din dragostea pentru 

frumos, elementele de cultură și tradițiile populare 

transmit valori și creează o punte de legătură înte 

generații. 

Tradițiile și obiceiurile, portul și folclorul sunt 

comori inestimabile care definesc un popor făcându-l 

unic, statornic și nemuritor, în ciuda  scurgerii timpului.  

 Tradiţia reprezintă ansamblul de datini, obiceiuri, 

credințe care se statornicesc în cadrul unor grupuri 

sociale şi care se transmit din generaţie în generaţie. 
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Obiceiul este o deprindere consacrată comună 

unui popor sau unei comunităţi. Este o manifestare 

spirituală inedită şi originală care nu este la fel pe întreg 

cuprinsul ţării. 

Aşa cum orice prunc, prin fenomenul naşterii, 

capătă o identitate şi dobândeşte o informaţie genetică de 

care nu se poate detaşa niciodată, nici această cultură 

tradiţională nu-şi poate pierde identitatea şi nici valoarea 

de document a informaţiilor transmise de la o generaţie la 

alta. 

Ca educatori avem datoria morală să-i învățăm pe 

copii să iubească locurile natale, portul românesc și pe 

români, să prețuiască și să respecte obiceiurile şi tradițiile 

zonei în care s-au născut, practic să le sădim în suflet 

aceste elemente definitorii ale identității neamului 

românesc, fără de care nu am mai putea ști cine suntem 

de fapt, noi, românii pe acest pământ. 

           Putem valorifica frumusețea tradițiilor și 

obiceiurilor populare în cadrul serbărilor, proiectelor 

educaționale, reușind astfel să înfrumusețăm viața 

copiilor, să îi ajutăm să cunoască tradițiile românești și 

rolul important pe care-l au în viața oamenilor din cele 

mai vechi timpuri sau modul în care aceste tradiții au 

dăinuit peste timp. Așa am desfășurat în grădinița noastră 

serbări tip șezătoare, cu prilejul sărbătorilor de Crăciun, 

proiecte educaționale locale – „Serbarea muntenească” – 

o tradiție a învățământului preșcolar sinăian, am fost 

parteneri ai Grădiniței nr. 40 din Ploiești în 

implementarea Proiectului internațional multilateral 

Comenius „13 PM-699-PH-SI We are celebrating with 

nature”. Prin aceste proiecte ne-am propus să valorizăm 

tradiţiile şi obiceiurile poporului nostru în contextul 
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actual socio-cultural. Dorim ca tradiţiile noastre, 

moştenite din moşi-strămoşi, să fie preluate şi transmise 

următoarelor generaţii, pentru a  sădi în inimile acestora 

dragostea pentru frumos şi autentic, armonie, grație, ritm. 

 Am avut ca obiectiv să învăţăm preşcolarii să 

aprecieze frumuseţea portului popular, a dansului şi 

cântecului românesc, a meşteşugurilor tradiţionale, atât 

de mult apreciate în ţară cât şi în afara ei, să nu-și uite 

rădăcinile. De aceea am considerat oportun, ca în anul 

2014, la ediția a V-a,  Proiectul educaţional local 

„Serbare muntenească” să aibă în vedere evidenţierea 

valorilor, tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, prin care 

cultivăm de la cea mai fragedă vârstă sentimentul de 

apartenenţă, de iubire şi dragoste pentru rădăcinile şi 

valorile poporului român. Acest eveniment s-a desfășurat 

în cadrul a Proiectului Național „Curcubeul schimbării”, 

fiind parte a Parteneriatului interjudețean „Prahova-

Constanța-schimb de bune practici”. Costumele populare, 

muzica și dansul ne-au ajutat să pășim în lumea 

folclorului românesc autentic, prin prezentarea unui 

program artistic unitar, sub titulatura „Ce-i străbun, nu 

vrea să piară!” Cele patru grupe ale grădiniței au urcat pe 

scenă și au prezentat dansuri populare românești din 

diferite zone ale țării, îmbrăcați în costume populare 

autentice, specifice zonelor respective. Astfel grupa mare 

„Albinuțele” a prezentat o suită de dansuri populare din 

zona Munteniei, „Ciobănașul” și „Breaza”, grupa mare 

„Piticii voioși” a reprezentat zona Moldovei, prin horă și 

sârbă, gupa mijlocie „Greierașii”, „Geamparaua” - 

Dobrogea, iar grupa mică „Fluturașii” a prezentat cu 

mare succes „Oaș-ul”. La succesul acestei activități, un 

rol important l-au avut și părinții, care, pe lângă aportul 
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adus la amenajarea scenei cu obiecte populare vechi și 

procurarea/confecționarea costumelor populare românești 

autentice pentru copii, au participat direct: un grup de 

mame, îmbrăcate în costume populare românești 

autentice, din zona Munteniei, a interpretat o suită 

muntenească. 
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În luna noiembrie 2014, grădinița noastră a fost 

gazda unei activități desfășurate în cadrul Proiectului 

Internațional Comenius. Într-un decor autentic românesc, 

invitații din 5 țări europene: Turcia, Irlanda, Grecia, 

Cipru și România au trăit și au simțit românește.  
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Preșcolarii și părintii lor au fost dornici să se 

implice în astfel de activităţi, în care să se simtă 

importanţi, să ştie că activităţile lor contribuie la 

păstrarea şi preţuirea acestor comori inestimabile, ce 

definesc un popor făcându-l unic, statornic şi nemuritor 

în ciuda scurgerii timpului. 
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TRADIȚII PASCALE  

VALORIFICATE PRIN ACTIVITĂȚI 

CURRICULARE ȘI EXTRACURRICULARE 

 

Prof. GANEA NICOLETA 

Grădinița cu Program Normal nr. 4,  

Câmpulung-Muscel, jud. Argeș 

 

 

            Arta noastră populară manifestată sub toate 

aspectele ei reprezintă o bogăţie nepreţuită de comori 

pentru toţi aceia ce-şi iubesc patria şi neamul. 

 Suntem mândrii de faptul că ne-am născut într-un 

ţinut pitoresc, într-o ţară frumoasă cum este România. 

Obiceiurile şi tradiţiile străbune româneşti, rod al unui 

efort îndelungat de cunoaştere reprezintă un tezaur 

inestimabil de înţelepciune ale căror valori şi resurse nu 

se şterg niciodată. 

 Cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă și mai 

îmbucurătoare sărbătoare de peste an, după spusele 

românilor de pretutindeni este sărbătoarea Paștelor, 

Paștele sau Învierea Domnului, pentru că în această zi 

„Hristos a înviat din morți cu moartea pre moarte călcând 

și celor din morminte viață dăruindu-le”, iar pre cei vii 

răscumpărându-i de sub jugul păcatului și împăcându-i cu 

Dumnezeu. Ea cade totdeauna la începutul primăverii, 

anotimpul cel mai frumos și mai plăcut, când toate în 

natură învie. Românii așteaptă sărbătoarea aceasta, după 

un post îndelungat, cu mare dor și bucurie și caută în 

același timp ca locuințele lor să fie curate și cu toate 

pregătirile făcute în cea mai bună rânduială. 
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Paștele este în ortodoxie sărbătoarea sărbătorilor, 

reprezintă Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. 

Ziditorul făpturii a înviat, învierea Lui este câștig tuturor, 

haosul necredinței se prăbușește în fața marelui 

eveniment mai cu putere decât întunericul nopții înaintea 

răsăritului de soare, căci Însuși Dumnezeu ne luminează 

prin această minune a Învierii.  

În legătură cu această sărbătoare există multe 

tradiții și obiceiuri păstrate în special în mediul rural. 

Aceasta sărbătoare creștină este precedată de o perioadă 

de 40 de zile de post.  

Ultima saptămână a postului mare, Săptămâna 

Patimilor sau Săptămâna Mare este inclusă în sărbătoarea 

Paștelui, deși în această perioadă postul continuă chiar cu 

o mai mare intensitate.  

Din Joia Mare până în ziua de Înviere bătrânii țin 

post negru. Cei mai tineri mănâncă în această săptămână 

doar pâine și fructe uscate și nu beau decât apă de izvor. 

Pentru Săptămâna Mare, mai ales în trecut erau 

caracteristice următoarele tradiții: păstrarea liniștii, a 

tristeții generale, respectarea strictă a postului, îngrijirea 

locuințelor, curățenia prin curți, confecționarea hainelor 

noi pentru sărbătoare, împărtășirea la biserică precum și 

alte obiceiuri. 

În ceea ce privește Duminica Floriilor, duminica 

cu care începe Săptămâna Mare, s-au păstrat de asemenea 

unele tradiții. În această duminică, se sfințesc, prin 

rugăciune și stropire cu agheasmă, ramuri înmugurite de 

salcie, care se împart creștinilor, iar slujitorii Bisericii le 

țin în mâini, cu lumânări aprinse, ca simbol al biruinței 

vieții asupra morții.  
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Ramurile de salcie amintesc de ramurile de finic 

și de măslin cu care a fost întâmpinat Mântuitorul. Cu 

acestea, după ce au fost aduse la biserică spre a fi sfințite, 

creștinii împodobesc icoanele, ușile și ferestrele. Ele sunt 

simbolul vegetaţiei reînviată primăvara. Salcia este 

cinstită în această ultimă duminică dinaintea răstignirii 

Mântuitorului fiindcă atunci când Fecioara Maria a vrut 

să treacă un râu o salcie s-a aplecat peste ape ca să poată 

trece. Atunci Maica Domnului a binecuvântat-o să nu 

ajungă niciodată cărbune, să fie mereu plecată peste ape 

şi sfântă de Florii. Se zice că la Florii se mărită urzicile şi 

nu mai sunt bune de mâncat. În unele locuri se crede că 

în această zi nu este bine să te speli pe cap fiindcă îţi 

înfloreşte (încărunţeşte) părul. 

 Începând cu această duminică și continuând cu 

celelalte zile din Săptămâna Patimilor se oficiază Deniile. 

Prin caracterul şi conţinutul lor, deniile sunt unicate în 

cultul divin ortodox. Cele mai importante sunt cele de joi 

şi vineri seara, cunoscute şi sub denumirile de Denia 

Mică şi Denia Mare.  

Denia de joi seara are ca elemente specifice 

citirea celor 12 Evanghelii ale patimilor şi scoaterea 

solemnă a Sfintei Cruci în mijlocul bisericii. Femeile au 

la ele o sfoară şi la sfârşitul fiecărei evanghelii fac câte 

un nod pe sfoară. La sfârşitul slujbei sunt 12 noduri. Cu 

ea se încingeau copiii bolnavi de friguri şi femeile 

însărcinate, când nu puteau să nască.  

În Joia Mare prăznuim patru lucruri: spălarea 

picioarelor ucenicilor de către Mântuitorul, dându-le prin 

aceasta lor și nouă pildă de smerenie, Cina cea de Taină, 

adică instituirea Sfintei Cuminecături, rugăciunea cea 
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mai presus de fire, din grădina Ghetsimani, vinderea și 

prinderea Domnului. 

Denia de vineri seara se deosebeşte de celelalte 

denii prin Cântarea Prohodului, în trei stări ca şi prin 

ritualul înconjurării bisericii cu Sfântul Epitaf (cusătură 

sau pictură de mare frumuseţe care reprezintă scena 

punerii în mormânt). 

În Vinerea Mare se pomenesc sfintele, 

mântuitoarele și înfricoșătoarele Patimi ale Domnului 

nostru Iisus Hristos pe care le-a primit de bunăvoie 

pentru noi. Se mai face încă pomenire de mărturisirea 

mântuitoare făcută de tâlharul recunoscător care a fost 

împreună cu El. În această zi nu se săvârșește Liturghia 

pentru că însuși Mielul lui Dumnezeu este jertfit acum; 

este vreme de post total, pentru că „Mirele s-a luat de la 

noi”. (Matei 9, 15). Se fac numai ceasurile împărătești 

care ne pun înainte nemărginita smerenie a Domnului, 

Crucea cea dătătoare de viață și credința tâlharului. 

Vinerea Mare se mai numește în popor Vinerea Seacă, 

pentru că cei mai mulți români au obiceiul de a posti post 

negru (nu mănâncă și nu beau nimic toată ziua). Postul 

negru este ținut în credința că Dumnezeu îl va feri pe cel 

care postește de toate bolile, îl va face să fie sănătos și  

să-i meargă bine tot restul anului și-l va ajuta la necazuri 

și nevoi. Legenda spune că pe cel care postește nu-l va 

durea niciodată capul și acesta va ști cu trei zile înainte 

când va muri.  

În Sâmbăta Mare e prăznuită îngroparea trupească 

a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus 

Hristos, cum și pogorârea Lui în Iad, scoțând neamul 

omenesc din stricăciune și trecându-l în viața cea veșnică. 
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În Duminica Învierii ne spune Sinaxarul din ziua 

de Paşti, ce se prăznuiește: „În Sfânta și Marea Duminică 

a Paştilor prăznuim Învierea cea dătătoare de viață a 

Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus 

Hristos.”  

Masa din prima zi de Paști este un prilej de 

reunire a familiei, decurgând după un adevărat ritual. De 

pe masa de Paști nu pot lipsi: ouăle roșii, cașul de oaie, 

salata cu ceapă verde și ridichi, drobul și friptura de miel, 

pasca umplută cu brânză sau smântână și, mai nou, cu 

ciocolată.  

În Argeș, printre dulciurile pregătite de Sfintele 

Paști se numără covrigii cu ou (numiți așa pentru că în 

compoziția lor se adaugă multe ouă, 10-15 ouă la 1 kg de 

făină). Fiecare gospodar se străduiește să pregătească o 

astfel de delicatesă, care este și simbolul belșugului. 

Săptămâna cea dintâi după Paște este numită 

Săptămâna Luminată. În această săptămănă raiul este 

deschis, iar iadul este închis, de aceea se spune ca cei 

care mor în acest interval intră în Rai. 

 Desigur că pe lângă aceste tradiții pe care le-am 

enumerat în aceste rânduri, mai sunt și altele, însă e bine 

să cunoaștem măcar câteva dintre ele. Este bine ca 

preşcolarii să cunoască toate aceste tradiţii şi obiceiuri 

premergătoare Sărbătorilor Pascale deoarece îşi 

îmbogăţesc orizontul de cunoştinţe, îşi dezvoltă emoţii şi 

sentimente puternice, contribuie din plin la educarea 

sentimentelor de dragoste şi admiraţie, mândrie şi respect 

faţă de comorile creaţiei populare. Totodată le cultivă 

trăsăturile de personalitate caracteristice omului nou de 

care are nevoie societatea noastră de astăzi.  
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 Copiii trebuie să cunoască faptul că poporul 

român, neamul românesc de-a lungul existenţei sale, deşi 

a avut o istorie zbuciumată, şi-a păstrat cu sfinţenie 

tradiţiile datinile şi obiceiurile.   

    

Bibliografie: 

- Gorovei, Artur, Credințe și superstiții ale poporului 

român, București, Editura Grai și Suflet, Cultura 

națională, 1995. 

- Pamfile, Tudor, Sărbătorile la români, Studiu 

etnografic, București, 1910.     

- Pop, Mihai, Ruxăndoiu, Pavel, Folclorul literar 

românesc, București, Editura Didactică și Pedagogică, 

1978.           
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ROMÂN SUNT ȘI VOI FI 

 

Prof. înv. primar STANCU MARIA ERNESTINA,  

prof. înv. primar ALBU VERONICA 

Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza, jud. Prahova 

 

 

PROIECT DE OPŢIONAL TRANSDISCIPLINAR 

Clasa a III-a 

 

 

Patriotismul nu este numai iubirea pământului  

în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea trecutului,  

fără de care nu există iubire de ţară. 

      

  Mihai Eminescu 

 

Argument: 

- Identitatea poporului român este dată de tradiţiile şi 

obiceiurile moştenite din veacuri. 

- Satele româneşti păstrează cu mândrie autenticitatea 

portului românesc, a cântecului, a dansului. Ea trebuie 

transmisă generaţiilor atât de la sate cât şi de la oraşe. 

- Având în vedere că elevii din mediul urban nu cunosc, 

nu intră în contact cu viaţa satului românesc, consider că 

acest opţional vine în întâmpinarea trezirii interesului 

pentru astfel de activităţi. „Român sunt și voi fi” – 

opţionalul formează copiii cu un real spirit patriotic, 

pentru că ei prin particularităţile de vârstă, se implică şi 

pătrund cu sufletul în esenţa sentimentelor ce dorim să le 

implementăm. 
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Prin acest opţional urmărim: 

- Să-şi însuşească cunoştinţele despre tradiţiile şi 

obiceiurile românilor, portul, cântecul şi dansul popular; 

- Să se transmită din generaţie în generaţie sentimentul 

patriotic; 

- Dezvoltarea simţului estetic al elevilor. 

 

Obiective de referinţă: 

- Să reproducă texte folclorice simple/părţi ale unui enunţ 

din doine, ghicitori, povestiri, legende, balade, etc; 

- Să observe dirijat elemente ale mediului geografic şi 

istoric; 

- Să demonstreze îndemânare în realizarea sarcinilor 

motrice desfăşurate individual pe perechi şi în grup; 

- Să prezinte modele privind aspecte ale elementelor de 

folclor integrate în mediul înconjurător; 

- Să interpreteze cântece însoţite de mişcări scenice 

specifice. 
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Conţinuturi Activităţi de învăţare 

I. Regiuni istorico-

geografice din 

România (4 ore) 

o Activităţi de orientare pe 

hartă, atlas geografic; 

o Crearea unor trasee turistice 

imaginare; 

o Exerciţii de identificare a 

diferitelor ocupaţii, tipuri 

de construcţii; 

o Observarea şi comentarea 

unor imagini; 

o Expoziţii cu obiecte vechi 

aparţinând familiei; 

o Vizită la muzeul etnografic 

din şcoală; 

II. Portul popular 

(3 ore) 

o Exerciţii de identificare a 

costumului popular din 

diferite regiuni ale ţării; 

o Confecţionarea de 

românaşi şi româncuţe; 

III. Obiceiuri şi 

tradiţii la 

sărbătorile de 

iarnă (6 ore) 

 

o Exerciţii de identificare a 

elementelor semnificative 

dintr-un text (mesaj 

ascultat/scris); 

o Exerciţii de interpretare a 

doinelor, colindelor; 

o Prezentări de cântece și 

dansuri specifice 

sărbătorilor de iarnă; 

o Exerciţii de cântare 

instrumentală; 

o Jocuri cu mişcări pe 

muzică; 

o Confecţionarea măştilor; 
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IV. Dansuri 

populare 

româneşti (5 ore) 

 

 

 

o Exerciţii de însuşire a 

paşilor de dans la Horă, 

Calabreaza, Braşoveanca, 

Maramureşan etc; 

o Repetarea sistematică a 

fiecărui dans învăţat; 

V. Întâmpinarea 

sărbătorilor 

pascale (4 ore) 

o Compoziţii decorative 

folosind linia şi punctul cu 

rol constructiv; 

o Interpretarea după auz a 

cântecelor religioase; 

o Audiţii muzicale; 

o Exerciţii de recitare a unor 

poezii; 

o Exerciţii de punere în scenă 

a unor întâmplări biblice; 

VI. Satul 

românesc (8 ore) 

o Vizită la muzeul satului; 

o Realizare unor jucării 

imitând obiecte din mediul 

înconjurător (căsuţe, pomi, 

garduri, căpiţe de fân, 

fântână cu cumpănă etc.); 

o Realizarea unei machete 

tematice; 

VII. Frăţia la 

români (5 ore) 

o Folosirea dramatizării, 

povestirii, compunerii 

pentru evidenţierea 

relaţiilor sociale de grup; 

o Interpretarea unor dansuri, 

cântece, versuri, specifice 

tradiţiilor şi obiceiurilor 

zonelor istorice; 

o Realizarea decorurilor 

pentru şezătoare. 
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Modalităţi de evaluare: 

- Expoziţie 

- Vizită la muzeu 

- Album de familie 

- Machete 

- Confecţionarea de obiecte 

- Portofoliu  

- Realizare de Power Point-uri 

- Proiect (şezătoare) 

 

Bibliografie: 

- Legende istorico-geografice 

- Filme documentare 

- CD-uri cu muzică populară, cântece religioase 

- Albume cu imagini ale portului popular, motive 

populare 

- Balade  
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CUPRINS: 

 

- Adunați – Situare geografică / 3 

- Câmpina, leagăn de cultură și tradiție /  5 

- Scurt istoric al comunei Adunați /  8 

- Adunați. Obiceiuri, tradiții, datini și legende care 

individualizează localitatea / 9 

- Scurt istoric al municipiului Câmpina / 14 

- Scurt istoric al Școlii Gimnaziale „Radu și Severa 

Novian” Adunați / 20 

- Scurt istoric al Grădiniței cu program normal „Castelul 

Piticilor” Adunați/ 23 

- Școala Gimnazială „B.P. Hasdeu” Câmpina, 

Modernism și Tradiție, prof. Bercăroiu Cătălin, director 

al Școlii Gimnaziale ,,B.P. Hasdeu” Câmpina, jud. 

Prahova/ 25 

- SIMPOZIONUL: CUNOAȘTEREA ȘI 

PROMOVAREA OBICEIURILOR ȘI TRADIȚIILOR 

POPULARE ROMÂNEȘTI. GHID DE BUNE 

PRACTICI. ESEURI/ 33 

- Cunoașterea și promovarea obiceiurilor și tradițiilor 

populare românești prin intermediul activităților 

extracurriculare, prof. înv. primar, Moldoveanu Mihaela, 

Școala Gimnazială ,,B.P. Hasdeu”, Câmpina, jud. 

Prahova/ 34 

- Modalități de promovare a tradițiilor prin intermediul 

activităților extracurriculare, prof. înv. preșcolar: 

Moldoveanu Mădălina, Grădinița cu Program Normal 

„Castelul Piticilor”, Adunați, jud. Prahova/ 39 

- Alternativa educațională step by step în grădiniță și 

păstrarea tradițiilor, prof. înv. preșcolar Radu Cristina 
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Mihaela, Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Breaza, jud. 

Prahova/ 44 

- Folclorul  prahovean, legătura noastră cu viața, prof. 

înv. primar Ana Clara Grecu, Liceul Tehnologic „Carol 

I”, Valea Doftanei, jud. Prahova/ 49 

- Promovarea și păstrarea datinilor, obiceiurilor și a  

tradițiilor locale în orele de curs și activitățile 

extracurriculare, Bănescu Evelina, Școala Gimnazială 

Talea, jud. Prahova/ 52 

- BRAȘOVEANCA, prof. TTL Beatrice Gardin, Centrul 

Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, jud. Brașov/ 57 

- Christmas around Europe, prof. Coman Florica, 

Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfântul Mucenic Mina” 

Ploieşti, jud. Prahova/ 63 

- Obiceiuri și tradiții românești de Paște, prof. înv. 

primar Dinu Gabriela Maria, Şcoala Gimnazială „B.P. 

Hasdeu”, Câmpina, jud. Prahova/ 67 

- Tradiții și obiceiuri de Paște, Dîrstaru  Nicoleta, 

Grădinița cu P.N. ,,Peter Pan” Nistorești, structură a 

Școlii Gimnaziale ,,Constantin Brâncoveanu” Breaza, 

jud. Prahova/ 71 

- Obiceiuri și tradiții populare românești, prof. înv. 

primar Drăghici Eugenia, Liceul Tehnologic ,,Carol I” 

Valea Doftanei, jud. Prahova/ 75 

- Tradiţii şi obiceiuri în serbările preşcolarilor, prof. înv. 

preşc. Cazan Andreea, Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” 

Breaza, jud. Prahova/ 78 

- Contribuţia folclorului în evoluţia şcolarului mic, prof. 

înv. primar Glesnea Emilia, Liceul Tehnologic „Carol I” 

Valea Doftanei, jud. Prahova/ 83 
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- Tradiţiile şi obiceiurile populare româneşti, prof. înv. 

preşcolar Iordache Marcela, Grădiniţa cu P.P. „Sfântul 

Mucenic Mina” Ploieşti, jud. Prahova/ 85 

- Satul – vatra noastră dragă, prof. PIPP Maria-Liliana 

Firiceanu, Grădinița cu P.N. nr. 2 Teșila, Valea Doftanei, 

jud. Prahova/ 88 

- Dor de acasă, prof. înv. primar Maria Tudosoiu, Școala 

Gimnazială ,,B.P. Hasdeu” Câmpina, jud. Prahova/ 94 

- Obiceiuri și tradiții de Paște, prof. înv. preșcolar 

Mereu Nicoleta, Grădinița cu Program Normal 

Drăgănești, jud. Prahova/ 97 

- Importanţa păstrării tradiţiilor şi obiceiurilor 

româneşti, prof. înv. primar Mînzicu Simona Valentina, 

Liceul Teoretic „Şerban Vodă” Slănic, jud. Prahova/ 103 

- Bucuria învierii – lumina sufletelor noastre, prof. înv. 

primar Petre Daniela Maria, Şcoala Gimnazială „B.P. 

Hasdeu”, Câmpina, jud. Prahova/ 107 

- Mesageri ai folclorului românesc, prof. înv. primar 

Chiru Georgiana Alina, Şcoala Gimnazială Lilieşti, 

Băicoi, jud. Prahova/ 110 

- Sunt român și bun creștin, prof. de psihopedagogie 

specială Pop Violeta, Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă, Brașov, jud. Brașov/ 111 

- Folclorul românesc. Noţiuni generale, prof. de religie 

Rugină Răzvan-Andrei, Școala Gimnazială „Radu și 

Severa Novian” Adunați, jud. Prahova/ 119 

- Tradiții și obiceiuri din străbuni, prof. înv. primar  

Ghinea Maria, Școala  Gimnazială „B.P. Hasdeu”, 

Câmpina, jud. Prahova/ 125 
- Tradiții și obiceiuri de paște, prof. Stan Manuela 

Constanța și prof. Manea Florica, Școala Gimnazială    

nr. 2 Boldești-Scăeni, jud. Prahova/ 130 
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- Ce-i srăbun, nu vrea să piară!, prof. Stoica Ana, Școala 

Gimnazială „George Enescu”, Gpp „Floare De Colț”, 

Structură, Sinaia, jud. Prahova / 133 

- Tradiții pascale valorificate prin activități curriculare 

și extracurriculare, prof. Ganea Nicoleta, Grădinița cu 

Program Normal nr. 4, Câmpulung-Muscel, jud. Argeș/ 

141 

- Român sunt și voi fi, prof. înv. primar Stancu Maria 

Ernestina, prof. înv. primar Albu Veronica, Liceul 

Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza, jud. Prahova/ 147 
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