COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA

PROIECT CULTURAL- EDUCATIV

„VALENTINE`S DAY VS. DRAGOBETE”
24 februarie: DRAGOBETE – cu toate că este o sărbătoare cu dată fixă, există
variante zonale care se petrec la date diferite. I se mai spune Cap de primăvară. Nu se
prea știe cine este acest Dragobete. În unele legende apare ca fiu al Babei Dochia, în
altele are calitatea de cumnat al lui Lăzărică cel mort din dor de plăcinte. Oricum este un
tânăr, protectorul dragostei și al îndrăgostiților. Afost comparat cu Cupidon sau Eros.
Fetele și băieții merg la pădure să culeagă ghiocei și să adune apa din zăpada netopită.
PERIOADA DESFĂȘURĂRII/ ETAPE:
I. 13 februarie 2015, 13-14 Valentine`s day versus Dragobete – dezbatere - Muzeul
Unirii;
II. 19 februarie 2015 - Desfăşurarea concursului Dragobetele sărută fetele!;
III. 25 februarie 2015 – Expoziție de felicitări cu mesaj la Colegiul Tehnic „Dorin Pavel”
Locul: Centrul de Informare și Documentare al Colegiului Tehnic „Apulum”, secția
etnografică a Muzeului Unirii și Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” din Alba Iulia.
Organizatori: prof. Mihaela Jurcan, prof. Nicoleta Dăescu, prof. Andreia Mihalca, prof.
Florentin Crișan
Echipa de proiect: prof. Emilia Molodeț, prof.Aniela Călina, prof. înv. primar Adriana
Șoșa, prof. înv. primar Petronela Medrea, prof. documentarist Dana Comșa, bibliotecar
C.D.I. Ana Panduru
Grupul țintă: elevii claselor: clasa pregătitoare, aV-a, aVI-a, aVIII-a
Scopul: Acest proiect îți propune să stimuleze tinerii în păstrarea, transmiterea și
revigorarea tradiţiile şi obiceiurilor autentice folclorului românesc.
OBIECTIVE:
1. stimularea gustului pentru lectură şi pentru activitatea fizică;
2. dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
3. diminuarea violenţei şcolare, prin implicarea elevilor în activităţi extraşcolare;
4. educarea atenției voluntare, a spiritului de întrecere la elevi;

5. să formeze și să dezvolte atitudini pozitive, autonome care să armonizeze relația
cu sine și cu ceilalți (elevi, persoane din comunitate);
6. relaţionarea elevilor din clase şi cicluri şcolare diferite.
7. identificarea și folosirea fondului folcloric al C.D.I-ului.

ACTIVITĂȚI:
- realizarea planului de acţiune al proiectului;
- popularizarea proiectului la nivel de şcoală, prin afişe de promovare;
- confecționarea de inimioare, felicitări cu mesaj de Valentine`s day respectiv Dragobete;
- ”Dragobete, sărbătoarea iubirii la români” – scurtă evocare -5min
- desfăşurarea concursului interdisciplinar ,,Dragobetele sărută fetele!,,, cu proba:
,,Despre Dragobete,, (test de cunoştinţe generale)
- elevii vor realiza diverse obiecte ce sunt specifice românilor, prin care vor simboliza
venirea primăverii şi vor marca sărbătorirea Dragobetelui: brăţări, şnururi de mărţişor şi
păpuşa Dragobete.

Vizat,
Director, Prof. Ursu Carmen Iuliana

