România, te iubesc!

Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” a iniţiat proiectul:

„TRADIŢII ROMÂNEŞTI”
Scopul principal al acestui proiect educațional este descoperirea şi
promovarea valorilor tradiţionale, prin implicarea în diverse activităţi legate
de folclorul regiunilor istorice. De asemenea, formarea gustului artistic şi
dezvoltarea valenţelor etice şi lingvistice, dar mai ales, colaborarea între elevii
şi profesorii colegiilor militare.
Tema proiectului:
UNITATE ÎN DIVERSITATE PRIN FOLCLOR, OBICEIURI, TRADIŢII
Coordonator: profesor Maria ROMAGA
Membrii echipei de proiect din colegiul nostru: Mihaela PINTILEI - profesor limba şi
literatura română, Maria-Marcela URSACHI - profesor limba şi literatura română, Iulian
NEGURĂ - profesor limba şi literatura română, profesor Cătălina GULII - fizică
Participanţi: 80 de elevi şi 15 profesori din toate colegiile militare, implicaţi în desfăşurarea
activităţilor proiectului/ la fiecare mobilitate.
Grupul țintă vizat: elevii din cele 5 Colegii Naționale Militare
Obiectivele proiectului:
• Stimularea interesului pentru aprecierea valorilor naţionale;
• Încurajarea elevilor în a păstra obiceiurile şi tradiţiile locale;
• Elaborarea de materiale în urma documentării;
• Formarea la elevi a unei gândiri proprii de relaţionare cu cei din jur şi cu ei înşişi;
• Efectuarea unor activităţi diverse în colaborare/parteneriat;
• Stabilirea unor relaţii de prietenie;
• Implicarea în activităţi de voluntariat;
• Cultivarea simțului estetic al elevilor.

Îndeplinirea obiectivelor prin:
Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura în perioada 2018/2021
 Inițierea şi popularizarea proiectului
 Semnarea protocolului de colaborare
 Documentarea elevilor în zonele de provenienţă (are caracter permanent)
 Parada portului popular (mobilitate la Colegiul Național Militar „Mihai
Viteazul”
Alba Iulia - nov. 2019)
 Evenimente de peste an – obiceiuri şi tradiţii creştine (mobilitate la
Colegiul Naţional Militar „Al. I. Cuza” Constanţa - 2021)
 Şezătorile în cultura populară (mobilitate la Colegiul Național Militar
„Dimitrie Cantemir” Breaza - mai 2019)
 Evenimente cruciale din viaţa omului (naşterea, nunta, înmormântarea)
Dansuri şi cântece populare specifice zonelor de interes (mobilitate la Colegiul
Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova - 2021)
 Meşteri, meşteşuguri, ocupaţii şi îndeletniciri tradiţionale
(mobilitate la Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung
Moldovenesc
- mai 2020)
 De prin lume adunate, şi iarăşi la lume date (impresii finale, diseminare)
Parteneri:
• Statul Major al Forţelor Terestre prin profesor dr. Georgiana Mîndrilă
• Centrele de documentare din colegiile militare
• Bibliotecile orăşeneşti şi județene
• Muzee etnografice, alte tipuri de muzee
• Inspectoratele școlare din județele la care sunt arondate colegiile militare, inspectorii de
limba și literatura română:
 Inspectoratul Şcolar Județean Prahova, inspectori de limba română: Mihai Morar,
Maria-Cristina Marian Ionescu
 Inspectoratul Şcolar Județean Alba, inspector de limba română: Carmen Vasilca
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, inspectori de limba română: Angela-Luminiţa
Sehlanec, Isabel-Giorgiana Vintilă
 Inspectoratul Școlar Județean Dolj, inspectori de limba română: Daciana Dumitru, Alina
Dumitru
 Inspectoratul Școlar Judeţean Constanţa, inspector de limba română Cristina Maria
Ivan.
În primul an de proiect, cele două mobilităţi au vizat activităţile desfăşurate la Colegiul
Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia şi la Colegiul Național Militar „Dimitrie
Cantemir” din Breaza.

