
 

 „PE ARIPI DE  PRIMĂVARĂ”  
  

Proiect cultural online realizat de ,,Filiala Nr. 1 ,,Costache Negri” 

 

,,Rămâi mereu deschisă soarelui, luminii, tinereţii... 

Rămâi o primavară viaţa toată!”  

Nicolae Iorga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Mama este începutul tuturor începuturilor.” Grigore Vieru 



ARGUMENT:  

 

 Tradițiile reprezintă un ansamblu de concepte, obiceiuri, de datini și de credințe care se statornicesc și 

care se transmit constituind pentru fiecare popor trăsătura lui specifică. Ele au o valoare deosebită, deaorece pot 

defini un popor atât din punct de vedere spiritual, cât și ca spațiu geografic sau istoric. Tradițiile fac parte din 

sfera miraculoasă a simbolurilor, care au învăluit frumuseţea spirituală a omului în legendă, conferindu-i 

perenitate.  

 

 

 

 

 Ele reprezintă chintesenţa unor valori create de o societate în evoluţia ei istorică şi pe care o 

păstrează cu sfinţenie din generaţie în generaţie. Primăvara este văzută ca un anotimp în care natura se 

trezeşte la viaţă, iar totul este în sărbătoare, o sărbătoare a vieţii. Cititorii noștri vor transpune în creaţii literare, 

plastice sau  muzicale primăvara văzută prin ochii lor. 

 

 

 

 

 

 

 

Așadar, vom celebra o tradiţie plină de farmec, sărbătoare cu dublă semnificaţie: MAMA, femeia 

de pretutindeni, omul fără de care noi nu am exista, dar şi PRIMĂVARA, anotimpul care ne îndeamnă 

la visare, dându-ne speranţa unui viitor senin, precum albastrul cerului.  

TEMA:  1 Martie - Ziua Mărțișorului şi 8 Martie – Ziua Internaţională a Femeii 

 

SCOPUL PROIECTULUI:  

 Stimularea interesului elevilor pentru valorificarea folclorului românesc, prin diverse modalităţi 

ce dezvoltă potenţialul creativ și imaginaţia cultural-artistică. 

 



 OBIECTIVE: 

Stimularea activităţii de cercetare privind istoricul, tradiţiile şi legenda mărţişorului; 

Dezvoltarea aptitudinilor artistice ale elevilor prin încurajarea creativităţii personale manifestată sub  

diverse forme şi medii de comunicare; 

Stimularea, identificarea și valorificarea potențialului creativ al elevilor prin realizarea unor lucrări  

literare, artistico-plastice și practice originale pe tema dată; 

Realizarea unei expoziții cu lucrările artistico-plastice și  practice. 

 

GRUP ŢINTĂ:  

Preșcolari, elevi  și cadre didactice din învăţământul primar, 

gimnazial şi liceal. 

                

PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI: 

Martie 2021 

 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

În mediul online, pe pagina de Facebok : Filiala Nr.1 „Costache Negri” 

 

RESURSE FOLOSITE ÎN DERULAREA PROIECTULUI: 

Resurse umane: bibliotecari, copii, cadre didactice;  

Resurse materiale: computer, telefon;  

Resurse online: pagini web.  

 

CONCLUZII: 

Cu toţii trebuie să oferim copiilor noştri suportul necesar de care au nevoie în realizarea visului 

lor cel mai frumos: crearea unei lumi mai bune pentru ei, a unei lumi ideale în care raţiunea de a fi este 

posibilă numai prin intermediul cuvântului. Înainte de toate trebuie să-i învăţăm un singur lucru: 

cuvântul este în noi toţi! Să-i îndemnăm să îl descopere şi să se descopere pe ei înşişi! 

Proiectul va contribui la dezvoltarea capacităţii de valorizare si păstrare a tradiţiilor, prin 

implicarea cititorilor noștri în acţiuni plăcute şi constructive.  


