
TRADIŢII DE IARNĂ ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ  

ŞI OCCIDENTALĂ 

 
SCOPUL PROIECTULUI: 

- informarea asupra tradiţiilor de iarnă din ţările occidentale în scopul realizării 
unei comparaţii între simbolurile spirituale comune şi diferite întâlnite în culturile ţărilor 
europene şi americane şi a conştientizării importanţei menţinerii acestor tradiţii; 

OBIECTIVE GENERALE: 
- dezvoltarea dragostei pentru literatura şi poezia ţărilor occidentale; 
- valorizarea talentelor si preocupărilor artistice ale elevilor;  

   - implicarea părinţilor în activităţi educative; 
  - socializarea cu un grup de copii cu dizabilităţi de la Şcoala 
                       Alexandru Roşca; 
OBIECTIVE SPECIFICE: 

- să memoreze şi să recite poezii tematice în limba engleză; 
- să memoreze versuri şi să cânte colinde în limbile engleză şi franceză; 
- să creeze felicitări cu urări tematice.      

RESPONSABIL PROIECT:  Alina Jilavu - prof.lb.engleză 
COLABORATORI: prof. Letiţia Spătaru - prof.lb.engleză 
                        prof. Raluca Ene-prof. lb.franceză 
  prof. Cristina Luca-educaţie muzicală 
GRUP ŢINTĂ: elevii claselor V-VIII 
PARTENERI:  Asociaţia părinţilor 
             Fundaţia Infomat 
  Şcoala Specială Alexandru Roşca 
PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI:  17. 11 – 5. 12. 2008 
MODALITĂŢI DE EVALUARE:  

- realizarea unui CD cu imagini de la seara cultural - distractivă ;                                              
  - realizarea unui afiş cu imagini de la activitate; 

- 5.12.2008-prezentarea unui program cultural-artistic.  
ACTIVITĂŢI: 

• colectivele claselor a V-a A şi a V-a B: Colinde: Jingle bells, Rudolph the red-
nosed reindeer, We wish you a merry Christmas; Poezii: Saint Nicholas; 
(coordonator prof. Alina Jilavu) 

• colectivul clasei aVI-a:sceneta La legende des poissons d’argent (participa şi 
eleva  Ioan Cristina-clasa a VIII-a); 3 colinde in limba franceza;(coordonator 
prof. Raluca Ene. 

• colectivele claselor a V-a A, B si a VI-a – grup vocal folcloric cu piesele: 
Trandafir de la Moldova; Ciobănaş cu patru oi; Savetuţa; program de colinde 
româneşti:Buna seara la fereastra, Noi umblam si colindam, Sculaţi, sculaţi 
boieri mari.(coordonator prof. Cristina Luca). 

• Colectivul clasei aVI-a : colinde:Away in a Manger; cantec: 
Supercalifragilisticexpialidocious;(coordonator prof. Letiţia Spătaru). 

 


	- realizarea unui CD cu imagini de la seara cultural - distractivă ;                                                                                              

