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 Totul a început cu o firavă expoziţie…  

           „Colţul bunicii” a adunat lucruri vechi colecţionate de la copii şi de la profesori. Toţi 

au dăruit cu drag şi s-au bucurat nespus atunci când, în Săptămâna Şcolii, în bibliotecă, au 

putut admira ii, ştergare, perne, carpete, cuverturi ţesute de hărnicuţele bunici, icoane, tablouri 

şi candele vechi, fotografii de odinioară, o ladă de zestre, o covată, o vârtelniţă, fuse, furci, 

coşuri de nuiele şi altele lucruri care nu mai sunt la modă astăzi prin gospodăria omului. 

 De la expoziţie, am trecut la realizarea unui proiect. L-am intitulat „Portret de sat 

românesc” şi am gândit activităţi diverse şi interesante. Iată-le pe cele care s-au desfăşurat de 

la începutul anului şi până în prezent: 

 

 Prima dintre ele s-a derulat în luna februarie. Intitulată „Şi bunicii au fost copii”, 

activitatea de debut a adunat machete cu case ţărăneşti, jucării de pe vremea bunicilor şi 

icoane confecţionate de copiii de la Şcoala Gimnazială „Miron Costin” şi de la Şcoala 

Gimnazială Nr.16, parteneră a proiectului nostru. 

 Expoziţia a fost găzduită cu mare drag şi cu deosebită responsabilitate de către 

Sindicatul Învăţământului Preuniversitar  din Galaţi. 



 Din partea şcolii noastre, s-au implicat în această activitate, coordonând-o cu succes, 

doamnele învăţătoare Grigorică Stănuţa (clasa a III-a D), Soceanu Gabriela (clasa a III-a 

B), Goidescu Mioara (clasa a II-a D) şi  doamnele profesoare Răşcanu Gabriela (clasa a V-

a E), Dragomir Mirela, Ghintuială Tudoriţa , Patriche Mitriţa, Cocu- Patriche Ecaterina 

şi Modiga Marinela. 

 Nu putem să nu-i amintim pe elevii care, prin creaţiile lor, au stârnit admiraţia celor 

care au vizitat expoziţia: 

 Romila Bianca (clasa a VI-a E), Romila Beatrice - Anca (clasa a II-a D), Popa 

Alexandru (clasa a VI-a E), Cocu Miruna Dana (clasa a III-a D), Iorga Marius (clasa a III-

a D), Grigore Mihai (clasa a III-a B), Costea Rareş (clasa a III-a B), Negoiţă Petru (clasa a 

III-a B), Vasilică Cătălina (clasa a III-a D), Anastasiu Forentina (clasa a V-a E), Stratulat 

Maria - Izabela (clasa a III-a B), Stan Andrei (clasa a V-a E), Vâlcu Bogdan (clasa a II-a 

D), Vlasie Andrei (clasa a II_a D), Gheorghiţă Daniela(clasa a VI-a E) , Simion Bianca 

(clasa a VI-a E) şi mulţi alţii. 

 Şcoala Gimnazială Nr. 16 a participat la această activitate cu lucrări ale elevilor  

îndrumaţi de domnii profesori / învăţători Burlacu Camelia, Leca Ionica şi Baranga 

Gabriela. 
 Doamna profesoară Mogoş Mariana, directorul şcolii, s-a implicat direct în 

organizarea expoziţiei de la SIP Galaţi. 

 Elevii – ajutaţi de părinţii lor- au realizat lucrări excepţionale şi merită toate laudele. 

 Echipa de proiect felicită toţi participanţii şi le mulţumeşte pentru implicarea de care 

au dat dovadă în realizarea lucrărilor. În luna iunie, la sfârşitul anului şcolar, cele mai bune 

lucrări au fost premiate. 

 
 

 
 

     



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 Cea de-a doua  activitate, a lunii martie,  s-a intitulat „ Mult e dulce şi frumoasă/ 

Limba ce-o vorbim…” În cadrul acesteia, s-au organizat şezători, dansuri populare (doamna 

învăţătoare Neculai Neta- clasa a II-a B) şi activităţi pe teme folclorice, în biblioteca şcolii 

(doamnele profesoare Ciubotaru Adriana şi Gheorghe Olimpia). 

 Prichindeii clasei a II-a B, sub îndrumarea doamnei învăţătoare Neculai Neta, au  

încondeiat ouă şi, în timp ce mânuţele dibace zburdau pe cojile fragile ale ouălor, ei se 

întreceau în a spune poveşti cu tâlc, snoave sau proverbe pe care, cu iscusinţă, alături de 

doamna învăţătoare, le tălmăceau. S-a încins, în final un dans curat, românesc, pe muzică 

populară, copiii fiind mândri de paşii însuşiţi şi de costumele populare pe care le purtau cu 

drag. 

 
 

 
 

 

 

Doamna profesoară Ciubotaru Adriana a organizat împreună cu elevii clasei a VIII-

a C o activitate intitulată sugestiv „Ciobănaş cu trei sute de… cântece, basme…” 

            Motivaţi şi de existenţa unei specii a epicii populare în programa pentru examen, 

(basmul), elevii clasei a VIII-a C, coordonaţi de doamna profesoară de limba română 

Ciubotaru Adriana, s-au implicat cu deosebită seriozitate în activitatea în care folclorul a 

fost tratat ca „un izvor pururea reîntineritor”. 



 Elevii au identificat speciile liricii populare (doina, strigătura, cântecul) şi ale epicii 

populare (basmul, balada, legenda, snoava). Au discutat despre cele patru mituri fundamentale 

ale poporului român, despre poezia obiceiurilor (Crăciun, Anul Nou, obiceiuri de primăvară, 

de vară) şi au aflat ce sunt ritualurile de trecere. Având ca  punct de plecare texte populare 

cunoscute sau la prima vedere, elevii, ajutaţi de doamna profesoară, au identificat motive 

populare, personaje pozitive şi negative în basme şi  balade. 

 În finalul activităţii, pentru realizarea feed-back-ului, doamna profesoară a solicitat 

elevilor să completeze un chestionar,  ale cărui rezultate au fost analizate şi comunicate 

ulterior. 

 
 

                                   

 Deşi iniţial am considerat că un profesor de limba franceză îşi va putea alege cu 

dificultate o activitate în cadrul unui proiect care are la bază tradiţiile şi obiceiurile poporului  

român, totuşi, doamna profesoară Gheorghe Olimpia a realizat cu succes activitatea „Vorba 

dulce mult aduce”, implicând elevii claselor a V-a E, a VI-a A, a VII-a C şi a VIII-a A în 

comentarea unor proverbe, în realizarea unor corelaţii între vorbele de duh româneşti şi 

cugetările altor popoare. Elevii au lucrat pe echipe şi s-au întrecut în a găsi interpretări 

originale ale textelor aparţinând genului aforistic, materialele didactice folosite fiind diverse şi 

deosebit de atractive.  

 Elevii, coordonaţi de doamna profesoară Gheorghe Olimpia, au căutat indicii ale 

proverbelor după criterii lingvistice şi culturale, au desprins sensuri figurate ale termenilor 

utilizaţi în proverbe şi au găsit situaţii din viaţa cotidiană la care s-ar putea aplica judecăţi de 

valoare din genul aforistic. 

 

 
 

 

Felicitări tuturor doamnelor  profesoare, învăţătoare şi elevilor implicaţi în aceste 

activităţi.  

            Mulţumim, pe această cale, doamnei bibliotecar Sosai Luminiţa care ne-a găzduit 

activităţile, implicându-se direct în realizarea acestora şi doamnei informatician Cocu-

Patriche Ecaterina care a adunat materialele pentru activităţile proiectului, ajutându-ne în 



realizarea diplomelor deosebite care au fost înmânate, la sfârşitul anului şcolar, tuturor 

participanţilor la proiect. 

 

 Şcoala Gimnazială Nr.16 , partenera proiectului nostru, a susţinut de asemenea, o 

activitate, având ca temă frumuseţea graiului şi a portului românesc, sub îndrumarea domnilor 

profesori Sevastre Andreea şi Leon Dumitru. 

 

 

 
 

 O altă activitate pe care aş dori să o aduc în discuţie este aceea a lunii aprilie.  

În săptămâna „Să fii mai bun, să ştii mai multe”, am găsit răgaz să pornim „Pe urmele 

strămoşilor.”  
           Vremea nu a vrut să ţină cu noi, dar, conduşi de spiritul legendarei Ana a lui Manole, 

am înfruntat vânt şi ploi şi… până la urmă ne-am atins scopul. 

 97 de elevi ai Şcolii Gimnaziale „Miron Costin” şi ai Şcolii Gimnaziale Nr. 16, 

însoţiţi de dascălii lor ( prof. Modiga Marinela, Ghintuială Tudoriţa, Ciubotaru Adriana, 

Patriche Mitriţa , Popovici Angela, Baranga Gabriela şi Cosma Cristina) au mers pe un 

timp bacovian la Bucureşti pentru a vizita Muzeul Satului şi Muzeul Ţăranului Român.  

 Copiii au admirat arhitectura caselor ţărăneşti din diverse zone ale ţării, mobilierul 

vechi, ţesăturile, portul popular al românilor, al minorităţilor naţionale, obiectele casnice şi au 

achiziţionat, bineînţeles, suveniruri pentru cei dragi.  

 Cu toţii ne-am întors mai bogaţi spiritual, mai încărcaţi de frumos, de cultură, cu un 

respect profund faţă de tot ce înseamnă valoare românească şi  tradiţie străbună. 

 

 
 



 
 

 
 

 

      
 

 

 

 
 

Luna lui florar ne-a strecurat în suflete bucuria Învierii. 

Alături de Şcoala Gimnazială „Miron Costin”, au fost de data aceasta toţi partenerii 

de proiect: Şcoala Gimnazială Nr. 16 (care s-a implicat alături de noi în toate activităţile 

proiectului), Şcoala Gimnazială Nr. 7, Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin” şi Şcoala Nr.38. 



 

Împreună am deschis în sala SIP de la CCD-Galaţi o expoziţie de ouă încondeiate, 

intitulată „Lumină din lumină”. Cu siguranţă, decorul nostru pascal a atras multe priviri, 

gazdele, dar şi trecătorii având posibilitatea de a admira dibăcia elevilor şi implicarea 

dascălilor în această activitate. 

                         

 
 

 

 
 

 
 

În luna iunie, ne-am gândit „Să poposim şi  pe la vetrele străbunilor” să le 

cunoaştem gospodăriile, portul, obiectele casnice, îndeletnicirile. De aceea , împreună cu 

partenerii noştri de la Şcoala Nr.16, am vizitat Muzeul Satului de la Gârboavele şi , împinşi 

de curiozitate, dar şi de spiritul ospitalier al domnului Paul Buţa, am poposit şi pe la Muzeul 

Viu de la Şiviţa. 
Cu  bucurie am admirat încăperile străvechi care păstrau încă ecourile doinelor, 

baladelor şi basmelor spuse sau cântate în dulcele grai moldovenesc de bunii şi străbunii 

noştri. Am atins cu sfială , ca pe nişte moaşte, lucrurile vechi păstrate cu drag de către 

iubitorii de valoare şi ne-am bucurat că , atâta timp cât există oameni care respectă trecutul şi 

conservă aceste obiecte,  generaţiile mai tinere, încă mai au şansa de a nu-şi pierde identitatea. 

 



 

 

 

 
 

 

 
  

 De asemenea, în cea de-a doua săptămână a  lunii iulie (9-10 iulie 2013), am participat 

şi la activităţile derulate de Centrul Cultural „Dunărea de Jos”- Galaţi, instituţie parteneră 

a proiectului nostru, care a organizat pentru cei doritori, indiferent de vârstă şi pregătire 

profesională, o Tabără de Vară. În cadrul atelierelor, copiii, alături de dascălii lor au putut 

învăţa cum se încondeiază ouăle, cum se confecţionează măştile populare şi cum devine lutul 

operă de artă. Cu deosebită răbdare şi dragoste, gazdele au oferit copiilor sfaturi şi le-au 

împărtăşit din experienţa lor de iubitori de frumos. Nu au lipsit nici poveştile şi nici frumoasa 

horă moldovenească pe care am încins-o de fiecare dată la sfârşitul celor două zile. 

Mulţumim, pe această cale, doamnei Anişoara Ştefănucă (coordonator – încondeiere ouă), 

domnului Paul Buţa (coordonator – confecţionare măşti populare) şi domnului Marcel 

Mocanu (coordonator  atelier olărit). 

În final, toţi participanţii au primit diplome. 

 

 
 



 
 

La sfârşitul anului şcolar, toţi cei implicaţi în activităţile proiectului au fost premiaţi. 

Mulţumim, pe această cale, Sindicatului Învăţământului Preuniversitar – Galaţi, 

pentru sponsorizarea acordată în vederea premierii cadrelor didactice şi elevilor participanţi la 

activităţile proiectului. 

 

 
 

 
De asemenea, mulţumim tuturor celor care s-au implicat cu dragoste şi responsabilitate 

şi îi invităm să participe în continuare şi la celelalte activităţi: 

 

 Expoziţia de fotografii- Din sertarele bunicilor(septembrie 2013) 

 Excursie la Muzeu de Etnografie şi Folclor din Tulcea /activitatea „De prin 

casele bunicilor”(octombrie 2013) 

 Hai la hora românească!- dansuri populare (noiembrie 2013) 

 Lada de zestre a bunicii- expoziţie de obiecte vechi  (noiembrie 2013) 

 Iată vin colindători -concert de colinde şi teatru popular (decembrie 2013) 

   Coordonator de proiect, 

                                                                                                prof. Modiga Marinela 

 

 Şcoala Gimnazială „Miron Costin” 

                                                                                                     Galaţi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


