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Proiectul educațional „INVENTICUM BRICKS-ROBOTICA PE ÎNȚELESUL 

CELOR MICI’’ 

 

Prof. Buta Maria-Georgiana 

DIRECTORUL GRĂDINIȚEI CU PP NR. 3 BRAȘOV 

 

FORMULAR DE APLICAŢIE 

 

INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele unităţii de învăţământ 

aplicante: 

GRĂDINIŢA CU PP NR. 3  BRAŞOV 

Adresa completă Str. Școlii nr. 11, Oraş Braşov, Judeţ Braşov 

Nr. de telefon/fax 0268.410225 

Site şi adresă poştă electronică www.gradinita3bv.ro,gradinita3brasov@yahoo.com 

Coordonatori  BUTA MARIA GEORGIANA, Director prof. învăţământ 

preşcolar Grădiniţa cu PP  nr. 3 Braşov 

BURDUHOS ANCA, prof. învăţământ preşcolar Grădiniţa 

cu PP  nr. 3 Braşov 

CIMPOIA CARMEN, prof. învăţământ preşcolar Grădiniţa 

cu PP  nr. 3 Braşov 

DANA GIORGIANA IUGA, inginer, părinte voluntar al 

Grădiniței cu PP nr. 3 Brașov 

Numărul cadrelor didactice participante 

la proiect/cadre didactice din unitate 

3 cadre didactice / 3 cadre didactice 

Numărul preșcolarilor din unitate 

participanţi la proiect 

56 preşcolari 

Alte programe/proiecte organizate  „Iepurașul de Paște, prietenul copiilor” - an şcolar 2015-

2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 - finanţare proprie 

„Cum să creștem copii fericiți” - an şcolar 2015-2016, 

2016-2017 - finanţare proprie 

“Lăsați copiii să vină la mine” - an şcolar 2016-2017, 2017-

2018 - finanţare proprie 

“Să descoperim tainele cărților” - an şcolar 2015-2016, 

2016-2017- finanţare proprie 
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“Creșă-grădinița, pași importanți spre viitor” - an şcolar 

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018- finanţare proprie 

 

INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

Titlul proiectului: „INVENTICUM BRICKS – ROBOTICA PE ÎNȚELESUL CELOR 

MICI’’ 

Tipul activității principale din cadrul proiectului - proiect științific 

Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul tehnic 

Ediţia nr. 1 

Număr participanţi la proiect:54 preşcolari şi 3 cadre didactice, 1 inginer 

Bugetul proiectului: 

Buget total Contribuţie proprie Contribuţie din alte surse 

200 RON  RON - 

Proiectul este cu participare:  directă 

REZUMATUL PROIECTULUI : 

 Proiectul „INVENTICUM BRICKS-ROBOTICA PE ÎNȚELESUL CELOR 

MICI’’este un proiect științific prin care  ne propunem să   provocăm, să implicăm, să 

responsabilizăm, să conștientizăm, să antrenăm, să pozitivizăm și să valorizăm cei 54 de copii 

participanți. Vor avea ocazia să își demonstreze că sunt capabili să identifice și să rezolve 

probleme, într-un mod creativ, folosind în cel mai eficient mod piesele Lego, piese cu care ei 

sunt deja familiarizați. 

Număr de copii şi număr de cadre didactice implicate: 56 preşcolari şi 3 cadre didactice 

implicate 

Beneficiarii direcţi şi indirecţi: 

beneficiari direcți: 56 preșcolari, 3 cadre didactice, 1 inginer 

beneficiari indirecți: părinți,  comunitatea locală 

Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura :  

1. Ventilatorul ; 2. Satelitul în mișcare ; 3. Robotul spion ; 4. Robotul Milo – în căutarea unui 

specimen rar de plantă; 5.Mașina de curse ; 6. Mașina de sortat deșeuri/follow-up 

Descrierea activităţii principale: 

Pornind de la investigarea unei probleme date, copiii găsesc soluțiile tehnice construind cu 

ajutorul pieselor lego modelele necesare (mici roboți). Aceste construcții (roboți) prind viață 

cu ajutorul programării lor (se folosește o aplicație pe tablete astfel încât copiii să poată învăța 

bazele programării acestor roboți).Odată construiți și programați se pot experimenta diferite 

situații date (ex. ce se întâmplă dacă schimbăm roțile mașinii de curse, cu niște roți tot din 
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cauciuc dar de un diametru mai mic?). Putem concluziona ca și activitate principală: copiii 

construiesc (folosind piese lego), programează și învață prin experimentare în cadrul acestui 

program. 

d. Impactul educativ estimat asupra grupului ţintă: 

Acest program oferă experiențe practice pe care copiii trebuie să le exploreze. Soluțiile cresc 

odată cu rezolvarea problemelor de către copii și descoperirea modului în care știința, 

tehnologia, ingineria și matematica afectează viața lor de zi cu zi. 

Posibilitatea de a explora conceptele de programare timpurie prin aducerea la viață a micilor 

roboți, ajută cursanții să dezvolte abilități critice de viață, cum ar fi încrederea, colaborarea și 

creativitatea. 

La aceste activități, copiii vor învăța să investigheze probleme și să găsească soluții posibile; 

să construiască abilități de colaborare și comunicare pe măsură ce împărtășesc procesele de 

învățare cu colegii lor; să învețe să vadă eșecul ca o formă de colectare a informațiilor și să 

dezvolte o înțelegere a modului cum piesele lego lucrează împreună pentru a forma un întreg 

sistem. 

C. PREZENTAREA PROIECTULUI 

C.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)  

Societatea actuală este mediul în care predomină domeniul tehnologic, astfel activitățile cu 

tematică bazată pe robotică reprezintă pentru preșcolari cel mai important pas către 

înțelegerea modulului de funcționare a lucrurilor care ne înconjoară. 

Robotica dezvoltă imaginația copiilor și le sporește încrederea în propria capacitate de creație. 

Astfel, de la simpla îmbinare a unor elemente de joc, până la descoperirea unor noi modalități 

de a face lucrurile mai bine, domeniul roboticii acoperă o gamă largă de concepte de învățare 

din domenii precum design, inginerie sau matematică. 

Pe de altă parte, robotica promovează spiritul inovator, auto-depășirea și rezolvarea 

problemelor. Copiii experimentează concepte de forță, mișcare, echilibru și dezechilibru, sunt 

încurajați să facă observații și să gândească creativ. 

C.2. Scopul proiectului:Crearea unui cadru-stimul pentru dezvoltarea imaginației, a gândirii 

creative, analitice și strategice, a abilităților tehnice și a celor de lucru în echipă, și creșterea 

încrederii în forțele proprii și a stimei de sine a celor 56 de beneficiari vizați de proiect, prin 

participarea activă în cadrul activităților din Cursul de Robotică propus. 

C.3. Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Conștientizarea importanței dezvoltării imaginației, gândirii creative, analitice și strategice 

la copii și a utilizării acesteia în găsirea de soluții, de către toți cei implicați în proiect. 

2. Creșterea interesului pentru identificarea și rezolvarea creativă de probleme cotidiene și de 

mediu al tuturor părților vizate de proiect, până la finalul proiectului. 

3. Crearea unui cadru optim (tema de interes, dotări, personal cu experiență, mediu dinamic, 

prietenos) pentru dezvoltarea personală și participarea activă a celor 54 beneficiari  la toate 

activitățile cuprinse în proiect. 
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4. Evaluarea impactului activităților derulate prin aplicarea unui chestionar participanților la 

proiect, în luna iunie şi întocmirea raportului final 

5.Promovarea imaginii grădiniţei în comunitate. 

C.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: Grupul ţintă sunt preşcolarii 

grupei mari (5-6 ani), dar și cadrele didactice (profesori învățământ preșcolar). 

C.5. Beneficiarii direcți și indirecți: 

beneficiari direcţi:  preşcolarii grupei mari de la Grădiniţa cu PP Nr. 3 Braşov și Grădinița cu 

PN Creștin-Ortodoxă “Sfânta Filofteia”, precum și cadrele didactice din unitate implicate în 

proiect 

beneficiari indirecți:părinți; comunitatea locală 

C.6. Durata proiectului: ianuarie - iunie 2021 

C.7. Descrierea activităţilor: 

Activitatea nr. 1 

a. Titlul activităţii: 1. Ventilatorul;                                                                                           

b. Data/perioada de desfăşurare:- IANUARIE 2021 

 c. Locul desfăşurării: Grădinița cu PP nr. 3 Brașov 

 d. Participanţi : 32 preșcolari, 1 cadru didactic, 1 director, 1 inginer 

 e. Descrierea pe scurt a activităţii :  

 Facem cunoștință: Cu ajutorul instrucțiunilor Lego, copiii vor construi un ventilator 

pentru a scădea temperatura din incinta laboratorului de științe; totodată copiii vor face 

cunoștință cu primele iconițe din cadrul aplicației și vor programa ventilatorul: să pornească, 

să funcționeze în diferite direcții, să se oprească, etc. 

Activitatea nr. 2 

a. Titlul activităţii: "Satelitul în mișcare” 

b. Data/perioada de desfăşurare:FEBRUARIE 2021 

c. Locul desfăşurării: Grădinița cu PN Creștin-Ortodoxă “Sfânta Filofteia” 

d. Participanţi :24 preșcolari, 1 cadru didactic,1 director, 1 inginer 

e.Descrierea activităţii : 

 Ce este un satelit? Ce fel de sateliți cunoaștem? Care este rolul sateliților? Construim 

împreună un satelit în mișcare care să evite contactul cu asteroizii (meteoriții). Il programăm 

și experimentăm diverse situații împreună. 

Activitatea nr. 3 

 a. Titlul activităţii: “Robotul spion” 

 b.Data/perioada de desfăşurare: MARTIE 2021 
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c.Locul desfăşurării: Grădiniţa cu PP Nr.3 Braşov  

d. Participanţi :  32 preșcolari, 1 cadru didactic, 1 director, 1 inginer 

e.Descrierea activităţii :   

 Este ziua de naștere a unui prieten și părinții lui vor să-i pregătească o petrecere 

surpriză; noi îi ajutăm și construim un roboțel care să ne anunțe când sărbătoritul se apropie 

de ușa casei.Robotul trebuie să vorbească și să detecteze mișcarea, iar copiii îl vor programa 

în acest sens. Vom face cunoștință cu un senzor de mișcare și experimentăm diverse situații. 

Activitatea nr. 4 

a. Titlul activităţii : „Robotul Milo” 

b.Data/perioada de desfăşurare:APRILIE 2021 

c.Locul desfăşurării:Grădinița cu PN Creștin-Ortodoxă “Sfânta Filofteia” 

d.Participanţi: 24 preșcolari, 1 cadru didactic,1 director, 1 inginer 

e.Descrierea activităţii :  

 Copiii vor construi un robot - rover care are ca misiune găsirea unei plante rar 

întâlnite.Il vor programa ca atunci când robotul găsește planta, acesta să anunțe verbal acest 

lucru; experimentăm diverse situații. 

Activitatea nr. 5 

a.Titlul activităţii :“Mașina de formula 1” 

b.Data/perioada de desfăşurare:MAI 2021 

c. Locul desfăşurării:Grădiniţa cu PP Nr. 3 Braşov 

d. Participanţi: 32 preșcolari, 1 cadru didactic,1 director, 1 inginer 

e. Descrierea activităţii : 

 Ce reprezintă viteza? Cum putem mări viteza unei mașini? Copiii vor contrui o mașină 

de curse și vor experimenta diverse situații până ce găsesc soluțiile la problema dată. 

Activitatea nr. 6 

 a.Titlul activităţii : “Mașina de selectat deșeuri”  

b.Data/perioada de desfăşurare: IUNIE 2021 

c.Locul desfăşurării:Grădinița cu PN Creștin-Ortodoxă “Sfânta Filofteia” 

d.Participanţi: 24 preșcolari, 1 cadru didactic,1 director, 1 inginer 

e.Descrierea activităţii :   

 Ce înseamnă reciclarea selectivă? Importanța reciclării; construirea unui camion ce are 

ca scop selectarea deșeurilor pe diverse categorii: formă, dimensiune, etc; Incheierea 

programului - Follow-up; 
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C.8. Diagrama Gantt a activităților – se realizează pornind de la Obiective specifice, 

Activitate, Perioada de timp, Responsabili  

C.9.  Rezultate calitative şi cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului : 

 În urma desfăşurării activităţilor din cadrul proiectului, aşteptăm următoarele 

rezultate: 

cantitative: 

Participarea unui număr de minim 50 de preșcolari la activități; 

Realizarea unui Dvd cu realizările copiilor 

Realizarea a șase filmulețe ce vor fi postate pe youtube și pagina de facebook a Grădiniței cu 

PP nr. 3 Brașov 

În urmadesfăşurării activităţilor din cadrul proiectului, aşteptăm următoarele rezultate  

calitative: 

Dezvoltarea imaginației, gândirii creative, analitice și strategice la copii și a utilizării acesteia 

în găsirea de soluții 

Creșterea interesului pentru identificarea și rezolvarea creativă de probleme cotidiene și de 

mediu al tuturor părților vizate de proiect 

Creşterea implicării părinților în activităţile grădiniţei. 

Promovarea în comunitate a  unei imagini pozitive a utilizării elementelor de robotică la 

vârsta preșcolară 

C.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului : 

Monitorizare : Pe parcursul derulării proiectului, cadrele didactice implicate verifică: 

asigurarea participării tuturor preşcolarilor la activităţile propuse; 

modul în care sunt îndeplinite responsabilitățile și felul în care reacționează participanții la 

proiect 

respectarea datelor, orelor şi locurilor de desfăşurare a activităţilor 

dacă preşcolarii au la dispoziţie materialele necesare desfăşurării activităţilor 

Evaluare : La finalul proiectului se verifică dacă: 

s-a realizat un Dvd cu realizările copiilor 

s-au realizat  șase filmulețe și au fost postate pe youtube și pagina de facebook a Grădiniței cu 

PP nr. 3 Brașov 

s-a promovat instituția de învățământ  prin comunicate de presă 

impactul implementării proiectului asupra grupului țintă și asupra instituției implicată. 

Evaluarea se realizează şi prin portofoliul activităţii, care cuprinde un album foto în format 

electronic, feedback-ul participanţilor şi raportul final. 
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C.11. Modalităţi de asigurare a continuităţii /sustenabilităţii proiectului: 

Proiectul vizează promovarea construirii folosind piesele lego, programării și învățării prin 

experimentare. Ne dorim să atragem cât mai mulți copii preșcolari pentru a participa la 

cursurile de robotică, deoarece astăzi digitalizarea nu mai este opțională și dorim să-i 

pregătim pe copii pentru viitor.Proiectul propus va conduce spre elaborarea unei strategii 

pentru continuarea proiectului după finalizarea acestei ediţii. 

C.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare: 

Prezentarea proiectului în cadrul şedinţei cu comitetul de părinţi în grădiniţă, dar și în cadrul 

şedinţelor cu directoarele grădinițelor, sau a cercurilor pedagogice; 

Realizarea unui PPT şi a unui album cu poze în format electronic de la activitățile desfășurate 

în cadrul proiectului, un dvd cu activitățile realizate, pentru a putea fi apreciate și de alte cadre 

didactice/membri ai comunității; 

Publicarea unor articole în presa locală; 

Promovarea activităţilor pe pagina de facebook a grădiniţei şi pe site-ul instituției 

C.13. Parteneri : DANA GIORGIANA IUGA – inginer voluntar susține (în calitate de 

părinte) cursurile                                  

 

 

 

 

 

THAILANDA- MODERNITATE ȘI TRADIȚII 

Rares Horia Buțurcă 

Prof. coordonator:  Letiția Buțurcă 

 

“Oriunde ai merge,locul acela devine o parte din tine cumva” 

        Fiecare națiune are propriile sărbători tradiționale,care au caracteristici unice.Thailanda are 

și ea o mare varietate de sărbători,dar m a fascinat faptul că aceasta țară nu sărbătorește Anul 

Nou o singură dată,ci de trei ori.  Poate vă întrebați cum este posibil acest lucru. Este foarte 

DEVIZ ESTIMATIV: 

Nr. crt. Descrierea cheltuielilor* Fonduri  proprii Alte surse Total sumă 

1. 
Realizarea materialelor informative 

(afişe, broşuri, diplome) 
200 RON - 200 RON 

2. TOTAL RON 200 RON - 200 RON 
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simplu  Thailanda este o țară exotică și din acest punct de vedere. Astfel,în cultura thailandeză 

se amestecă tradiții thailandeze locale,modele caracteristice civilizației chineze și elemente ale 

culturii occidentale.Poporul thailandezeste un popor care iubește bucuria și sărbătoarea.Iar 

Anul Nou poate fi motivul pentru care pot face acest lucru. Prin urmare,nu este surprinzător 

faptul că localnicii  acestei țări sărbătoresc noul an în fiecare dintre aceste trei tradiții.Întâi  în 

stil European,apoi   anul nou chinezesc,iar în cele din urmă în stilul propriu thailandez. 

Anul Nou European În Thailanda 

     Anul Nou tradițional pentru noi,europenii,este sărbătorit recent în Thailanda și se remarcă 

prin minunate focuri de artificii în toate orașele țării.Acest lucru se datorează faptului că această 

perioadă coincide cu vârful sezonului turistic.La Bangkok,capital țării,mii de oameni se adună 

lângă un imens pom de Crăciun.Este de remarcat și faptul că thailandezii nu celebrează Anul 

Nou European ca noi,ci sunt obișnuiți să viziteze biserici în care se țin evenimente religioase,se 

aduc ofrande căligărilor budiști.Tinerii thailandezi au acum obiceiul de a îmbrăca haine 

noi,deoarece ei cred că acest lucru le va adduce noroc în noul an. 

Anul Nou Lunar Chinezesc 

       Chinezii,care s-au stabilit în Thailanda de secole și care reprezintă o minoritate 

importantă,au adus cu ei nu numai elemente alee culturii lor material,ci și concept de viziune 

asupra lumii.Thailandezii au încept și s au obișnuit cu tradițiile lor,și sărbătoresc Anul Nou în 

mod viu .au loc procesiunitradiționale de carnival,iar spațiile publice sunt decorate cu felinare 

roșii.Oamenii se îmbracă în costume tradiționale strălucitoare și neobișnuite.Pe stradă se pot 

întâlni ,de asemenea,spectacole extremeprecum yoghini care merg pe cărbuni și cuțite. 

Anul Nou Thailandez   SONGKRAN 

        In cele din urmă,adevăratul An Nou thailandez ,sosește in data de 13 aprilie,și durează 3 

zile. Această data este stabilită in funcție de calendarul lunar,dar este o data fixă. Ca popor 

religios,thailandezii acordă o mare atenție curățării spirituale și îmbunătățirii de sine. În 

temple,se țin slujbe religioase,iar în aceste zile se obișnuiește să te rogi mult,să faci donații la 

temple,iar călugării oferă binecuvântări. Acest lucru datează de pe vremea strămoșilor care 

aveau prima capital la Sukhotai. 

       Tot in acest timp,tinerii cer iertare părinților pentru greșelile din anul ce tocmai a 

trecut,punând în palmele lor apă. Ei considera această sărbătoare a Noului An,mai mult o 

sărbătoare pentru suflet, ca și Noul An Chinezesc.  
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        Songkran este sărbătorit mult mai mult decât restul anilor noi,iar cel mai spectaculos 

eveniment așteptat de multă lume și de turiști este tradiția de a turna apă. Cu această ocazie este 

un mare festival al udatului cu apă ,un festival la care nu ai șansa să scapi uscat dacă faci 

imprudența să te plimbi pe stradă.vei fi stropit cu pistoale cu apă,cu găleți,cu tot ce au la 

îndemână.Pentru un turist,Songkran este întotdeauna o experiență interesantă.  

 

     Am să închei această prezentare ,stăpânit de dorul de Thailanda,de bunătatea și bunăvoința 

thailandezilor și cu speranța că într o zi mă voi întoarce.“Atunci când călătorești este ca și 

cum ai flirta cu viața.E ca și cum ai spune “ Aș rămâne aici să te iubesc,dar trebuie să 

cobor,am ajuns in stație “   Lisa St.Aubin de Teran 
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ANUL NOU LA ROMÂNI 

 

Serban Emanuela Ionela 

Prof. coordonator:  Letiția Buțurcă 

 

        Anul Nou, sau cum mai este denumit din batrani Sanvasaiu, respectiv Craciunul mic, se 

sarbatoreste de romani in luna decembrie in data de 31. Traditiile care marcheaza inceputul 

anului nou civil, deoarece anul nou bisericesc incepe la 1 septembrie, au foarte putine conotatii 

religioase, multe dintre ele fiind considerate pagane. Aceste traditii vin din mosi, stramosi, 

supravietuind razboaielor, deceniilor, secolelor si mileniilor trecute, isi pastreaza vie 

insemnatatea in sufletele oamenilor si sunt considerate a fi acel ceva original mamei tara, ceva 

ce o diferentiaza de toate celelalte, o chestiune de onoare.  

            Supravietuind secolelor, in istorie, in jurul anului 2000 i.Hr babilonienii asteptau luna 

noua pentru a celebra Noul An, dupa echinoctiul de primavara care coincidea cu inceputul 

perioadei semanatului, infloririi, dupa noul calendar intre 23-25 in luna lui Martisor. In spatele 

meselor pline cu salate, carne de toate felurile si mancaruri specifice, pentru romani, dar si 

pentru restul natiunilor, anul nou reprezinta mult mai mult decat o digestie grea, este un nou 

inceput, reprezinta prosperitatea, renasterea si mai presus de toate dorinta de mai bine, toti au 

asteptari de la anul ce urmeaza.  

         Dupa ce pregatirile au luat sfarsit, in noaptea de revelion sau cum mai este numit  

Ingropatul Anului, romanii tin sa faca semn in calendar si sa celebreze aceasta trecere in noul 

an cum stiu ei mai bine. Asteptand cu nerabdare ora 00, cand se dau focurile de artificii si are 

loc cel mai spectaculos moment din noaptea dintre ani. Dupa trecerea lor se da frau liber 

petrecerii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Daca au mai supravietuit petrecerii si stau pe picioarele lor, romanii primesc in dimineata 

de 1 ianuarie a noului an, cetele de colindatori care vin sa vesteasca sosirea noului an 

interpretand plugusorul.   
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         Acest obicei este insotit de strigaturi si pocnituri de bici, insa in mediul rural este mult 

mai complex de atat. Plugul adevarat din batrani a fost inlocuit de ceva mult mai usor de purtat 

insa in satele in care aceasta traditie este pastrata la rang inalt, cetele de colindatori trag cu ei 

un plug adevarat de boi. De mic copil aceasta “trupa de tatari”, asa cum o numeam nu era decat 

un grup de baieti mai mari adunati la un loc pentru a ma speria, insa acum am inteles ca este 

mult mai mult de atat, este o traditie pastrata vie in sufletul patriotilor, este ceva ce ne aminteste 

de tara in care traim, ceva ce ne deosebeste de toti ceilalti si ceva ce ne aminteste ca suntem vii 

si cutreieram inca acest pamant, ceea ce aminteste sangelui sa circule prin vene. Tot in 

dimineata de 1 ianuarie se sarbatoreste si Sfantul Vasile cel Mare, sarbatoare bisericeasca.    

 Vasilca  

       Vasilca este un obicei mult mai vechi decat Steaua si Plugusorul, care este insa pe cale 

de disparitie. Asemenea povestirilor ale epocii dinozaurilor asa se va povesti si despre aceasta. 

Este o practica a romanilor din judetul Olt care este totodata si locul care o mai pastreaza. Acest 

obicei stravechi consta in taierea capului la porc si impodobirea cat mai fastuoasa a acestuia cu 

bratari si tot felul de margele si flori. Colinda care se canta relateaza viata Vasilcii in raiul din 

padurea de fag si de stejar, cum aceasta a coborat valea pentru a bea apa, moartea tragica si 

incinerarea corpului sau: “Sculati, sculati boieri mari /Ca va vin colindatori/Si sculati de-o 

fata mare/Sa ne-aprinz-o lumanare, /S-o lipeasca-ntre icoane, /Intre icoane, intre obloane, /Sa 

intram cu Siva-n casa, /S-o vedeti si s-o priviti/Frumos dar sa-i daruiti.”   

         Dupa rostirea acestora, intra in casa si imprejurul tavii in care se afla capatana de porc 

impodobita, continua: “Ce mi-e in cer si pe pamant? /Imi sunt dalbe manastiri./Sade bunul 

Dumnezeu/Doamnele si domni din cer/Langa bunul Dumnezeu/Sade Maica Precista,/Langa 

Maica Precista Sade Ion, Sfant Ion/Doamnele si domni din cer/Langa Ion, Sfant Ion/Sade 

batranu’ Craciun Si o judeca pe Siva./ Doamnele si domni din ce/ Sivo leo, Visalco leo, Ce-ai 

mancat si ce-ai baut/ De mi-esti draga si frumoasa? Doamnele si domni din cer. Statusi, 

Doamne, ma intrebasi Adevarul spune-v-asi /Sus la munte m-am suit Jir si ghinda mi-am 

pascut./ Doamnele si domni din cer. /Jos la balt-am coborat, /Apa rece mi-am baut, /Apa rece 
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de pe piatra De m-a vazut lumea toata. Doamnele si domni din cer./Prin gradini ca mi-am 

sarit, Ceapa verde mi-am pascut./Doamnele si domni din cer./Romanii ce m-a vazut, /M-a 

gonit, m-a doborat./Romanii cu securile, Tiganii cu baroasele./Doamnele si domni din cer./ 

Mai frumos ca ma junghiara/In foc de paie ma parlira,/ Ma parlira, ma-mpartira./Doamnele 

si domni din cer. /Luara romanii slanina Si tiganii capatana. Dar tiganii, ei sarmanii Vazura 

ca se-nselara. /Doamnele si domni din cer. /O-ncerceara, o-nmargilara /Cu cercei, cu ghiocei, 

/Cu salba de mii de lei. /Doamnele si domni din cer. /La dumneavoastr-am adus-o /S-o vedeti 

si s-o primiti,”  

Apoi insira dorinta de a oferi Vasilcai daruri pentru cele indurate.  

             Numele initial al Vasilcai era Siva care era un zeu al Panteonului romanesc identificat 

cu zeul Indian Siva ce purta grija Universului. Acest zeu a fost sacrificat prin subtituire la 

solstitiul de iarna, iar aceasta sacrificare este reprezentata prin taierea capului la porc in ziua 

de Ignat.  Aceasta traditie in ciuda disparitiei sale din multe zone ale Romaniei este pastrata, 

inca, de toti in povestile copilariei lor. Este cert ca si aceasta sarbatoare va dainui trecerii 

timpului prin povesti si povestiri pentru copiii de batrani ai caror nepoti le sunt.  
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MARAMUREȘ “PLAI CU FLORI” 

Crişan Iulia Georgiana 

Coordonator, prof. ing.  Andreea Monica Bandi 

Colegiul Technic ,,Anghel Saligny” Baia Mare 

 

 

 
 

 Maramureș “plai cu flori” oază de spiritualitate ancestrală a culturii milenare românești, 

îmbină în mod armonios frumusețea și feeria locurilor cu tradițiile și obiceiurile moștenite de 

la stămoșii noștri de-a lungul vremurilor. 

 Tradițiile și obiceiurile de Anul nou au fost conservate și păstrate cu sfințenie și în satele 

și orașele din maramureș. 

 Printre cele mai imoprtante obiceiuri se numără:  

 JOCUL MOȘILOR: Este un dans dedicat tinerilor care dansează în casele în care sunt 

fete de măritat. Aceștia poartă pe cap măști tradiționale colorate, făcute din lemn și piei de 

animale și sunt îmbăcați cu piei de oaie pentru a nu putea fi recunoscuți. Aceste costume 

simbolizează, prezența moșilor și stămoșilor chemați să îndrume tinerii aflați la începutul vieții. 

 UMBLATUL CU CAPRA: Acesta este un ritual, un dans menit să aducă prosperitate, 

rodnicie și belșug în anul care vine. Participanții se îmbracă în costume tradiționale și poartă 

măști alegorice care simbolizează diverse personaje cum ar fi: capre, draci, țigani sau ciobani. 

Dansatorii alături de lăutari merg din casă în casă și strigă: “Primiți cu capra?”. Acest dans 

reprezintă o târguială dintre vânzători și cumpărători. 

 STRIGĂTUL PESTE SAT: De Anul nou două cete de flăcăi se adună pe două dealuri 

de la marginea satului și încep să poarte între ele un dialog anunțând diverse evenimente și 

întâmplări neplăcute, petrecute de-a lungul anului. Acest obicei de fapt, este o judecată publică 

a celor care au încălcat regulile comunității. Aceștia povestesc în versuri despre fetele bătrâne, 

feciorii bătrâni neânsurați, despre leneși sau hoți. Dialogul se încheie cu: „Cele rele să se spele, 

cele bune să se adune.”. 

 FURATUL PORȚILOR DE LA MIEZUL NOPȚII: Tradiția spune că dacă se fură 

porțile la miezul nopții de Anul nou , se îngroapă anul vechi iar Anul cel nou poate să treacă 

liber.  

 BRONDOȘII: Este un obicei specific orașului Cavnic. De-a lungul timpului, acesta s-a 

răspândit și în alte locuri din Maramureș. Brondoșii, sunt tineri îmbăcați în costume tradiționale. 

Pe cap poartă măști din piei de oaie și la brâu au o curea de care sunt prinși mulți clopoței. 

Conform obiceiului, aceștia aleargă pe străzi și se scutură producând un zgomot puternic, ca să 

purifice spațiul la trecerea în noul an.  

 SORCOVA: În prima zi a noului an copiii mici umblă cu sorcova, iar în schimbul 

urarilor aceștea primeau doar bani. Sorcova este reprezentată printr-o crenguță înmugurită de 

copac sau o sorcovă confecționată dintr-un băț împletit cu flori din hârtie colorată, care joacă 

rolul unei baghete magice. 
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 SPĂLATUL PE FAȚĂ DE DIMINEAȚĂ: Tradiția spune că dacă te speli pe față în 

dimineața Anului nou cu „apă neâcepută”, „văzută doar de lună și de stele” în care se pune 

busuioc, un bănuț de argint și o creangă de brad, vei avea un an bun cu mult noroc. Spălatul va 

fi însoțit de un descântec: „Să fiu frumos ca bradul, iubit ca banul, curat ca apa și să am noroc 

ca toate semințele de busuioc.”. 

 De Anul nou există și o serie de superstiții care se păstrează cum ar fi: 

 Femeile nu-i bine să umble cu colinda de Sărbătoroi; 

  Primul oaspete  de Anul nou să fie bărbat; 

 Anul nou va fi mai bun dacă primul născut din an este fecior. 

 Anul va fi cu multi bani dacă la miezul nopţii stângi in mână bani. 

Ca un final pe măsură....vă transmitem o urare : 

„Sorcova, vesela,/ Să trăiți, să-mbătrâniți,/Ca un măr, ca un păr/Ca un fir de 

trandafir./Ca merii, ca perii,/În mijlocul verii./Ca vița de vie,/La Sfânta Marie./Tare ca 

piatra,/Iute ca săgeata./Tare ca fierul,/Iute ca oțelul./Vacile lăptoase,/Oile lânoase,/Porcii 

unsuroși, Copii sănătoși./Câte cuie sunt pe casă,/Atâția galbeni pe masă./La anul și la mulți 

ani! Să trăiți să ne dați bani!” 
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Obiceiuri din Maramureș 

 

Andreea Monica Bandi 

 

 

          Maramureșul înglobează toată viața rurală neschimbată, obiceiurile țăranului român și 

modul lor de viață. Orice trecător, musafir sau turist, ce poposește prin zonă, are oportunitatea 

de a face un pas înapoi în timp și de a fi martorul unei vieți simple. Asezările pitoreşti, bisericile 

de lemn, pădurile şi dealurile întinse formează un univers rural autentic, fermecător prin 

simplitatea şi tradiţiile lui. Viaţa maramureşenilor se desfăşoară conform datinilor moştenite de 

la străbuni.Obiceiurile specifice sărbatorilor de iarnă au la bază supersti- ţiile maramureşeni- 

lor şi practicile cu origini străvechi. 

    Odată realizate, acestea aduc oame-nilor sănătate, fericire, prosperitate, armonie în casă şi 

recolte bogate. În Maramureş, tradiţiile s-au păstrat cu sfinţenie. Sătenii poartă şi acum 

costumul tradiţional, biserica este în continuare centrul spiritual al comunităţii, iar tinerii 

respectă încă sfaturile bătrânilor. Universul rural ţi se dezvăluie cu generozitate, iar poveştile 

spuse la gura sobei şi obiceiurile vechi te încântă cu farmecul lo 

Strigătul peste sat 

     Este unul din obiceiurile la care maramureşenii nu renunţă şi, chiar dacă sunt puţine locurile 

unde se mai practică, în unele sate, acest obicei a început să fie pus în scenă de Anul Nou, 

pentru siguranţa că nu se va pierde. Strigătul peste sat”, are un rol asemănător cu cel al unei 

instanţe. De Anul Nou, două cete se adună pe două dealuri de la marginea satului şi între ele 

începe un dialog. Sunt anunţate diferite evenimente sociale, neplăcute, ce au avut loc peste an. 

Rolul celor ce strigă peste sat este, practic, de a sancţiona abaterile de la conduita etico-civică 

ţărăneacă. 

 Jocul Moșilor  

     Este un alt obicei de iarnă maramureșean dedicat doar tinerilor. Acesta este un dans arhaic 

care se dansează în casele în care sunt fete de măritat. Dansatorii poartă măști colorate, 

confecționate din lemn, piei de animale pe cap și sunt îmbrăcați cu piei de oaie neprelucrate 

pentru a nu fi recunoscuți  Costumul este astfel alcătuit încât să sugereze prezența moșilor, a 

strămoșilor chemați, conform tradiției, să îndrume tinerii care se află la începutul vieții de adult.    

Obiceiul Jocului Moșilor se desfășoară, de obicei, în perioada dintre Crăciun și Anul Nou și 

este unul dintre cele mai vechi jocuri tradiționale din Maramureș. 

 

Porţile furate la miezul nopţii 

     În Ajun, colindătorii schimbă porţile sătenilor cu care s-au certat în timpul anului pentru a-i 

determina să le vorbească şi să se împace. În noaptea de Anul Nou se îngroapă anul vechi. Se 

sting luminile şi se trag clopotele. Alţi pocnesc din bice, brondoşii se scutură ca să purifice 

spaţiul, pentru că se trece dintr-un an în altul.  

 

Brondoșii 

      Este un obicei de iarnă întâlnit doar în orașul Cavnic, între Crăciun și Anul Nou, fiind unic 

în Maramureș.Brondoșii sunt tineri îmbrăcați în costume tradiționale, iar pe cap poartă măști 

confecționate din piei de oaie sau de capră și la brâu au o curea pe care sunt prinși foarte mulți 

clopoței. Potrivit semnificației străveche a obiceiului, brondoși trebuie să alerge pe străzile 

orașului pentru a alunga spiritele rele, având rolul de purificare a spațiului.  

Bătrânii spun că îmbrăţişarea brondoşilor te fereşte de spiritele rele şi îţi aduce noroc în anul 

viitor. 
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Umblatul cu Capra 

         Un alt obicei din perioada sărbătorilor de iarnă, prezent și în Maramureș,este umblatul cu 

„Capra”. Acesta este de fapt un ritual, un dans popular menit să aducă rodnicie în anul ce 

urmează. Participanții la spectacol se îmbracă în costume naționale și poartă măști cu diverse 

personaje precum: capre, ciobani, țigani, moși sau draci.    Personajele scenetei muzicale, alături 

de lăutari, merg din casă în casa și strigă „Primiți cu capra?”. Apoi, jocul „caprei” se desfășoară 

sub forma unei scenete comice ce prezintă târguiala dintre un vânzător și un cumpărător. 

 

Sorcova 

        Mersul cu sorocva vesela, este practicat în fiecare an pe data de 1 ianuarie. Reprezintă 

bucuria copiilor, care poartă o crenguţă înmugurită de copac sau o sorcovă confecţionată dintr-

un băţ în jurul căruia sunt împletite flori de hârtie colorată. Înclinată de mai multe ori în direcţia 

unei anumite persoane bagheta magică cu care cei mici merg din casă în casă este însoțită și de 

o urare.       

,,Sorcova, vesela, Să trăiți, 

să-mbătrâniți, Ca un măr, ca un păr, Ca un fir de trandafir, Tare ca piatra, Iute ca săgeata, 

Tare ca fierul, Iute ca oțelul. La anul și la mulți ani! 

 

Superstiţi 

      Prima zi din an corespunde sărbătorii Sfântului Vasile, când se spune că cerul se deschide 

de trei ori.Dimineaţa, maramureşenii se spală pe faţă cu apă proaspătă, în care pun un bănuţ, un 

fir de busuioc şi o crenguţă de brad. În acest timp, rostesc un descântec: “Să fiu frumos şi tânăr 

ca bradul, iubit ca banul, curat ca apa şi să am noroc cât seminţele din busuioc.”O bine 

cunoscută superstiţie spune că prima persoană care va trece pragul casei în prima zi din an ne 

va influenţa tot anul. Conform tradiţiei, persoanele cu părul blond sau roşcat aduc ghinion în 

timp ce cele brunete aduc noroc.De asemenea, dacă prima persoană care intră în casă este 

bărbat, anul va fi plin de noroc, în timp ce dacă femeile intră primele, acesta va fi plin de 

ghinion. 

      În Tara Chioarului, în noaptea Anului Nou fetele ies în ogradă şi numără nouă stele şi dacă 

a noua stea este mai strălucitoare înseamnă că şi ursitul ei va fi frumos, va fi voinic, apoi o 

roagă pe stea să-i aducă ursitul. Superstiţiile din prima zi a anului nou sunt nenumărate în satele 

din Maramureş, iar ţăranii nu le încalcă de teamă să nu aibă ghinioane şi să fie feriţi de boli şi 

sărăcie. 

    Maramuresul românesc este simbolul satului arhaic, o lume aparte ghidată de valori şi 

obiceiuri străvechi, care îţi oferă impresia că timpul s-a oprit in loc. 
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Plugușorul, Tradiție de Anul Nou în  România 

Borz Ruben 

Prof. înv. primar:  Paula Borz 

Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș 

 

- Mamă,  nu înțeleg  ce vrea  să zică tata... Să mergem cu plugușorul! ... Are un plug 

mai mic  după tractor și vrea să mă ia cu el la arat? A cumpărat vreo  pereche de  boi dresați și  

vrea să-i încerce, ca  înaintașii  noștri în urmă cu un secol?  ... sau pur și simplu alintă cuvintele? 

 

- Nu, puiul mamii! Plugușorul e o tradiție păstrată  de sute de ani, îndeosebi la sate. 

Cu Plugușorul se pleacă în Ajunul Noului An până în ziua de Anul Nou. Cetele sunt formate din 

flăcăi și bărbați de curând însurați. Este o urare însoțită de strigăte, sunete de clopoței și pocnete 

de bici. Această urare are o strânsă legătură cu muncile câmpului și recolta din Anul Nou. Este o 

tradiție de sute de ani ce invocă prosperitate și belșug în casa celui ce primește colindătorii. 

- Acum înțeleg ce vrea tati, vrea să mergem să urăm pe la casele din sat… care sunt 

versurile unui Plugușor? 

- Îți spun: Aho, aho, copii și frați,/ Stați puțin și nu mânați/ Lângă boi v-alăturați/Și 

cuvântul mi-ascultați/ Mâine anul se înoiește/Plugușorul se pornește/ Și începe a ura/ Pe la case 

a colinda/ Iarna-i grea, omătu-i mare/  Semne bune anul are/ Semne bune de belșug/ Pentru 

brazda de sub plug,/ Plugușor cu patru boi,/Plugușor mânat de noi/ Ia mai mânați, măi flăcăi/  

Hăi, hăi… 

- Interesant … 

- Sau o variantă  mai nouă, pentru profesori:Aho, aho, profesori buni,/ Cum e lăsat la 

români,/Am venit c-un plugușor/Ca să urez tuturor:/Viață lungă, sănătate,/De respect să  aveți 
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parte,/De răbdare, prețuire,/Sănătate și iubire/Și în anul care vine/De hârțoage mai puține!/Să vă 

fie școala- școală/Pâinea dulce, nu amară!/Să vă 

fie clasa- clasă,/Și dotată și frumoasă!/Să aveți 

copii  isteți, /Să nu vorbiți la pereți!/Să aveți copii 

cuminți, /Să   nu vă scoată din minți! /Rezultate 

minunate, /La mulți ani cu sănătate! 

- Fiecare cu ale lui…eu zic să încep să 

memorez Plugușorul . Tati poate 

pocni din bici iar eu voi suna din 

zurgălăi – Mânați măi, hăi! 

- Bine zici, băiete! …Voiam  să îți 

mai spui un lucru: în oricare 

părticică a României  vei merge acestă tradiție are același nume PLUGUȘORUL. 

- Plug și alintat plugușor… 
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Calendarul foilor de ceapă–tradiție de anul nou în România 

Prof. înv. primar: Borz Paula 

Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș 

 

- Venim acuș! 

- Acest obicei  e vechi de sute de ani și nu dă niciodată greș. Înainte  să se încheie anul 

gospodinele iau o ceapă roșie din care aleg, cu multă atenție, doisprezece foi, așa cum facem și 

noi acum. Apoi  se adaugă sare -o jumate de  linguriță- la fiecare foaie de ceapă a celor 

doisprezece luni. "Calendarul" se lasă peste  noapte, până în ziua de Anul Nou când se întorc 

oamenii de la biserică. Se verifică cantitatea de lichid lăsată de fiecare foaie,  iar în funcție de 

aceasta femeile află dacă noul an  va fi secetos sau bogat în ploi. 

- La ce folos, bunii? În fiecare seară ne spun jurnaliștii cum va fi vremea mâine, 

poimâne, peste o săptămână... 

- Ehei, draga bunii, pe vremea bunicilor mei nu erau meteorologi și stații de 

meteorologie să le spună dacă plouă sau nu în ziua următoare sau de-a lungul anului. Oamenii 

erau interesați de vremea întregului an ca să aleagă bine cerealele care le semănau în anul 

respectiv pentru a obține producție bună. Calendarul acesta nu a dat greș și nici acum nu dă 

greș. Și eu am învățat obiceiul acesta de la bunica Saveta, mama mamei mele. Pentru a nu se  

pierde obiceiul fetele din sat învață de la  femeile mai în vârstă  să citească vremea din foile de 

ceapă, așa cum încerc eu să vă explic vouă. 

- Sunt foarte curioasă ce va spune calendarul nostru pentru anul  2021! 

- Vă  explic mâine după ce ne întoarcem de  la biserică, dragele mele. 

(A doua zi) 

- Haide bunii, ard de nerăbdare! 

- Și eu  la fel, bunii. Întotdeauna când venim în Ardeal învățăm  ceva interesant! 

- Vin cu mare drag!  

-  Să  ne uităm puțin... ce zici, bunii? ... foia de la luna ianuarie e cam udă? 

- Asta înseamnă că va fi ploaie și ninsoare. Februarie e și umed dar și uscat ... martie e 

uscat, în aprilie o să fie bine – o să fie ploaie ca să crească legumele timpurii: ceapa, ... 

- Mulțumim mult pentru explicații! După cum spui dumneata, anul acesta va fi bun 

pentru agricultură... 
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- Așa e, dragele mele! Îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru asta... iar acum să  ne 

grăbim că fierbe mămăliga! 
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Tradiții de anul nou  România 

  
Prof. Catrina Diana-Asineta 

Scoala Gimnazială Amărăști 

 

Ceremonialul de înnoire simbolică a timpului calendaristic în noaptea de 31 

decembrie spre 1 ianuarie este numit îngropatul Anului sau, mai recent, Revelion. 

Personificare a Soarelui, Anul este numit An Vechi înainte de miezul nopții de Revelion 

și An Nou după miezul nopții. Divinitatea Anului se naște, crește, îmbătrânește și moare 

împreună cu timpul calendaristic pentru a renaște după 365 de zile, respectiv 366 de zile 

în anii bisecți.  
Sfinții Calendarului popular, metamorfoze ale Anului, sunt mai tineri sau mai bătrâni, 

după șansa avută de aceștia la împărțirea sărbătorilor: Sânvăsâi, celebrat în prima zi a Anului, 

este un tânăr chefliu care stă călare pe butoi, iubește și petrece; Dragobete (24 februarie), fiul 

Dochiei, reprezintă zeul dragostei pe plaiurile carpatice; Sângiorzul (23 aprilie), Sântoaderul 

sunt tineri călări pe cai; Sântilie (20 iulie) și Sâmedru (26 octombrie) sunt maturi. După ei 

urmează generația sfinților-moși: Moș Andrei (30 noiembrie), Moș Nicolae (6 decembrie), Moș 

Ajun (24 decembrie) și Moș Crăciun (25 decembrie). Întoarcerea simbolică a timpului în 

această noapte este asimilată cu moartea divinității adorate, iar reluarea numărării zilelor, cu 

renașterea acesteia, se arată în volumul ''Cartea de Crăciun'' de Sorin Lavric, Editura Humanitas, 

1997.  

În satele românești, cete de flăcăi se pregătesc pentru ''urat'', respectând datinile și 

obiceiurile din timpul sărbătorilor de iarnă. În ajunul Noului An, pe înserat, își fac apariția 

''mascații''. 

În satele bucovinene se obișnuiește ca mascații să umble în ceată, care 

reunește personaje mascate: ursul, capra, căiuții, cerbii, urâții, frumoșii, dracii, doctorii, ursarii, 

bunghierii etc. După lăsarea serii, ceata cea mare se fărâmițează, iar grupurile rezultate încep 

să meargă din casă în casă, până la răsăritul soarelui, atunci când Anul Nou își intră în drepturi.  

Umblatul cu Capra ține, de regulă, de la Crăciun până la Anul Nou. Măștile care evocă 

la Vicleim personaje biblice sunt înlocuite aici de masca unui singur animal, al cărui nume 

variază de la o regiune la alta: cerb în Hunedoara, capră sau țurcă în Moldova și Ardeal, boriță 

(de la bour) în Transilvania de sud. În Muntenia și Oltenia, capra este denumită ''brezaia'' (din 

cauza înfățișării pestrițe a măștii), și obiceiul se practică mai ales de Anul Nou.  

Obiceiul umblatului cu Ursul este întâlnit doar în Moldova, de Anul Nou. Ursul este 

întruchipat de un flăcău purtând pe cap și umeri blana unui animal, împodobită în dreptul 

urechilor cu ciucuri roșii. Masca este condusă de un ''Ursar'', însoțită de muzicanți și urmată, 

adesea, de un întreg alai de personaje (printre care se poate afla un copil în rolul ''puiului de 

urs''). În răpăitul tobelor sau pe melodia fluierului, și ajutată de un ciomag, masca mormăie și 

imită pașii legănați și sacadați ai ursului, izbind puternic pământul cu tălpile. Semnificația este 

purificarea și fertilizarea solului în noul an.  

De Anul Nou, un loc aparte îl ocupă colindatul și cetele de colindători care, după ce fac 

urări de sănătate, belșug, bucurie etc., primesc în dar colaci, vin, cârnați și uneori bani. 

Strigatul peste sat este ceremonialul nocturn al cetelor de feciori pentru judecarea 

publică a celor care au încălcat regulile comunității. Cocoțați pe dealuri, movile, copaci sau 

acoperișuri, ei ''biciuiesc'' prin versuri fetele bătrâne, flăcăii tomnatici, femeile care fac farmece 

și descântece, leneșii, hoții sau bețivii. Acest dialog este așteptat de întreaga comunitate, 

încheindu-se cu formula ''Cele rele să se spele, cele bune să se adune!''. Pentru curățarea relelor 

și alungarea spiritelor rele, obiceiul este însoțit de aprinderea focurilor, precizează cartea 

amintită. 
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În prima zi a noului an, de Sfântul Vasile, se crede că cerurile se deschid, că rugăciunile 

sunt ascultate și că animalele vorbesc cu glas omenesc. Tot atunci se merge cu Plugușorul și cu 

Sorcova, obiceiuri ce invocă prosperitatea și belșugul pentru gospodăria celui care primește 

colindătorii. Se spune că aceia care nu primesc cetele de colindători vor avea necazuri și sărăcie 

în anul ce vine. 

În ajunul Anului Nou, în Moldova, cete de flăcăi și de bărbați de curând însurați merg 

cu Plugul. Străvechi obicei agrar derivat dintr-o practică primitivă, trecut printr-un rit de 

fertilitate, Plugușorul a ajuns o urare obișnuită de recolte bogate în anul care abia începe. Textul 

este în excelență o narație privind muncile agricole, recurgând la elemente fabuloase. Începe cu 

aratul, fiind urmat de semănat, îngrijirea plantelor, recoltat și adusul boabelor în 

hambare. Plugușorul este întotdeauna însoțit de strigături, pocnete de bici și sunete de clopoței, 

dar plugul adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu timpul de un plug miniatural, mai ușor de 

purtat, sau de buhaiul care imită mugetul boilor. La sate, Plugușorul este însă extrem de 

complex, iar alaiurile care merg din casă în casă duc cu ele chiar un plug. 

Un alt obicei de Anul Nou, umblatul cu Sorcova reprezintă bucuria copiilor, care 

poartă o crenguță înmugurită de copac sau o sorcovă confecționată dintr-un băț în jurul căruia 

s-au împletit flori de hârtie colorată. Numele de sorcovă vine de la cuvântul bulgar ''surov'' 

(verde fraged), aluzie la ramura abia îmbobocită, ruptă odinioară dintr-un arbore. Înclinată de 

mai multe ori în direcția unei anumite persoane, sorcova joacă întrucâtva rolul unei baghete 

magice, înzestrată cu capacitatea de a transmite vigoare și tinerețe celui vizat. Textul urării, care 

amintește de o vrajă, nu face decât să întărească efectul mișcării sorcovei.  
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Tradiții de anul nou în lume 

Comşa Marilena 

 

       Tradiţiile despre care vom discuta sunt : “Mănâncă lucruri rotunde”-Filipine, “Aruncarea 

hârtiei pe fereastră” –Argentina, “Farfurii zdrobite” –Danemarca, “Înghite cei mai mulţi 

struguri”-Spania,“Efigii arzătoare”-Ecuador, “Aruncarea Tinichelelor”-Finlanda,“Vorbitul cu 

animalele” –România,“Hogmanay”-Scoţia. 

Mănâncă lucruri rotunde 

      Obiceiul este de a aduna 12 fructe diferite pe care să le mănânci în prima zi a anului, câte 

unul pentru fiecare lună a anului, dar acestea trebuie să fie rotunde, deoarece asta reprezintă 

bogăție și prosperitate 

Aruncarea hârtiei pe fereastră 

     Bucățile de confetti care flutură pe străzile din Buenos Aires în jurul prânzului din 31 

decembrie par festive, dar explicația din spatele obiceiului este mult mai practică: argentinienii 

sfărâmă toate vechile lor documente și hârtii înainte de noul an, pentru a simboliza părăsirea 

trecut în spate. 

Farfurii zdrobite 

    Dacă doriți să vă faceți un prieten danez pentru noul an, spargeți o farfurie în faţa ușii lor. 

Tradiția este menită să aducă propietarului uşii noroc pentru anul următor (cu cât este mai mare 

grămada de veselă spartă pe covorul viitorului prieten, cu atât veţi fi mai buni prieteni. Tradiţia 

este cunoscută în Danemarca de 90 de ani. 

Înghite cei mai mulţi struguri 

     Ceea ce a început ca o scuză pentru producătorii de struguri pentru a-și mânca produsele 

nevândute s-a transformat într-o tradiție spaniolă mult iubită, spaniolii tăind struguri la fiecare 

lovitură de ceas la miezul nopții. Fiecare cei 12 struguri norocoși oferă o lună de noroc. 

Efigii arzătoare 

      Ecuatorienii spun „adio” vechiului an prin incinerarea unor efigii uriașe sau vechi, 

reprezentând vechiul an. Familiile construiesc aceste enorme sperietori din hârtie și haine vechi, 

pun o mască pictată deasupra, apoi își aprind creațiile când ceasul bate 12 pentru a pune anul 

precedent la culcare. 

Aruncarea Tinichelelor 

    Finlandezii sunt capabili să vadă în viitor, iar viitorul arată puțin ca o bucată de metal topită. 

Tradiția nordică implică topirea unei conserve mici, apoi aruncarea metalului topit într-o găleată 

cu apă rece, unde se întărește într-o formă deformată care vă prezice averea pentru anul următor 

Vorbitul cu animalele 

    Fermierii români își petrec Anul Nou încercând să comunice cu animalele lor, câștigând 

noroc dacă reușesc. 

Hogmanay 
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     Nu putem termina un articol despre Revelion fără să menționăm Hogmanay și ciudatele 

obiceiuri scoțiene care îl însoțesc. Legenda spune că un prizonier este menit să se ridice la ușa 

închisorii la miezul nopții, purtând un costum negru și tinând în mână un tort de fructe, iar 

tradiția continuă și astăzi. 
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Călătorie în jurul lumii de anul nou 

Pavel Maria  

Prof- Cososchi Andreea-Mihaela 

 

 

Vine Anul Nou 

Butiuc Andrada Maria 

Prof- Cososchi Andreea-Mihaela 
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Ancheta – chestionar, sursă de bună practică în activitatea didactică 

 

Costache Elena 

  

Studierea opţiunilor de orientare a absolvenţilor de liceu prin politicile mixului de 

marketing este o temă complexă care a fost abordată prin diverse aspecte. Timpul în care s-a 

efectuat cercetarea s-a situat în decursul a doi ani şcolari: 2016 – 2017 şi 2017 – 2018, şi anume 

perioada februarie – mai 2017 şi februarie – mai 2018.   

Au participat aceleași colectivități (elevii claselor a X-a, a XI-a și a XII-a zi din cadrul liceului), 

care au rămas aproximativ stabile, astfel: în prima etapă, au fost studiate opţiunile elevilor de 

clasa a X-a şi a XI-a liceu cu cursuri de zi din anul şcolar 2016 – 2017; în cea de-a doua etapă 

au fost studiate opţiunile acelorași elevi, aflați de data aceasta în clasa a XI-a şi a XII-a în anul 

şcolar 2017 – 2018, pentru a observa clar tendinţa de orientare a acestora.  

La grupul claselor a X-a/a XI-a au fost considerate valide 163 de chestionare, iar la grupul 

claselor a XI-a/a XII-a 88 de chestionare datorită faptului că aceştia au rămas efectiv în liceu 

până la terminare studiilor sau anului şcolar 2017 – 2018.  

Astfel, au fost constituite câte două grupuri de studiu în fiecare an şcolar:  

- grupul claselor a X-a şi grupul claselor a XI-a în anul şcolar 2016 – 2017; 

-  grupul claselor a XI-a şi grupul claselor a XII-a în anul şcolar 2017 – 2018.  

Reprezentativitatea a fost asigurată prin urmărirea caracteristicilor grupurilor:  

- grupul claselor a X-a (8 clase) din anul şcolar 2016 – 2017 se aflau, 

conform legislaţiei în vigoare, în învăţământul obligatoriu, ele având şi un efectiv de 

elevi ceva mai numeros (circa 25 – 30 pe fiecare clasă, restul renunţând la studii sau 

transferându-se la alte şcoli din diverse motive: costul transportului, distanţa faţă de 

şcoală şi timpul petrecut pentru a ajunge la liceu prea mare, diverse motive familiale 

sau stare de sănătate mai slabă etc.); acestea sunt considerate în anul şcolar următor 

grupul claselor a XI-a;  

- grupul claselor a XI-a din anul şcolar 2017 – 2018 (4 clase) a fost mai 

puţin numeros (circa  

20 – 25 de elevi pe fiecare clasă) deoarece, conform legii vechi a învăţământului, ciclul superior 

al liceului nu este obligatoriu; acestea sunt considerate în anul şcolar următor grupul claselor a 

XII-a.  

Deoarece volumul de muncă al cercetării cantitative pentru întregul efectiv anterior menţionat 

ar fi implicat un volum prea mare de muncă, am procedat la alegerea unui grup de operatori de 

interviu după eşantionarea elevilor. Eroarea limită acceptată Δω a fost considerată de 0,03, ceea 

ce reprezintă o reprezentativitate a eşantionului de 95%. Colectivitatea a fost formată din 995 

de elevi care urmează cursuri de diverse tipuri în Colegiul Tehnic "Dimitrie Dima" din Piteşti. 

Mărimea eşantionului obţinută în urma calculelor a fost de 11 persoane la fiecare grup. A fost 

aleasă metoda de eşantionare stratificată, care a cuprins două faze: în primul rând, colectivitatea 

a fost divizată formându-se cele două grupuri cu caracteristicile descrise; în continuare se 

extrage un număr predeterminat de componente după metoda eşantionării sistematice aleatoare 

în cadrul fiecăruia dintre cele două grupuri, alcătuindu-se astfel eşantionul total.  

Precum am spus mai înainte, în cadrul fiecărui grup am folosit eşantionarea sistematică 

aleatoare cu ajutorul intervalului egal, astfel: am calculat lungimea intervalului (a pasului 
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mecanic) utilizat în procesul selecţiei prin raportarea mărimii colectivităţii cercetate la mărimea 

eşantionului – 25 unităţi la grupul mai numeros şi de 22 la grupul mai puţin numeros, apoi, am 

ales, în mod aleator, o componentă din colectivitate care a constituit punct de pornire pentru 

celelalte, ţinând cont de lungimea intervalului:   

• pentru grupul X/XI (mai numeros) am pornit de la prima unitate (şi au fost alese 

astfel numerele 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 şi 275 din totalul de 179 de elevi 

la clasa a Xa şi 99 la clasa a XI-a (278 elevi) luându-se la rând cataloagele claselor în ordine 

alfabetică);  

• pentru grupul XI/XII (mai puţin numeros) am pornit de la unitatea numărul 8 în 

condiţiile descrise pentru grupul anterior cu un total de 163 de elevi la clasa a XI-a şi 88 la clasa 

a XII-a (251 elevi); astfel au fost alese unităţile numărul 22, 44, 66, 88, 110, 132, 154, 176, 198, 

220 şi 242.  

Efectivele de elevi înregistrând mişcări de la an la an, nu am putut alege aceeaşi elevi în ambii 

ani şcolari. Numărul elevilor a scăzut datorită abandonurilor, transferurilor şi cererilor de 

renunţare la cursuri din diverse motive înregistrate pe parcursul celor doi ani şcolari, dar s-a 

menţinut acelaşi număr de clase la nivelul liceului.  

Clasele cercetate fac parte din profilul liceului (tehnic): protecţia mediului, electric, mecanic  

şi construcţii şi lucrări publice ale liceului care au fost cooptate la studiu fără a se face vreo 

diferenţă de nivel intelectual sau de altă natură. Elevii au vârste cuprinse între 15 şi 19 ani şi 

sunt 4 băieţi şi 7 fete aleşi conform schemei de eşantionare. Aceştia au domiciliul urban 6 elevi 

(din care 3 băieţi şi 3 fete) şi rural 5 elevi (din care 2 băieţi şi 3 fete).   

A fost aplicat un chestionar, în care am folosit un limbaj clar, corect, care a avut o semnificaţie 

identică pentru toţi participanţii, iar organizarea chestionarului a fost obiectivă (aşezare în 

pagină, numerotarea întrebărilor etc.) pentru a putea fi consemnate răspunsurile într-un timp cât 

mai scurt.  

Rezultatele obţinute ar fi putut fi extinse la întreaga colectivitate.  

Pentru realizarea sarcinilor cercetării au fost folosite metode ştiinţifice de cercetare: analiza 

literaturii ştiinţifico-metodice, ancheta pilot, chestionarul, observaţia pedagogică, experimentul, 

metodele statistico - matematice de prelucrare şi interpretare  a datelor, metodele grafice pentru 

reprezentarea rezultatelor obţinute. În urma prelucrării informaţiilor din chestionar, s-au obţinut 

datele ce vor fi analizate în continuare.  

Date de identificare: au fost cooptate în cercetare un număr de 12 clase din totalul de 32 ale  

Colegiului Tehnic "Dimitria Dima" din Piteşti, care reprezintă 27,93% pentru grupul X/XI şi 

25,22% pentru grupul XI/XII din totalul de 995 elevi ai liceului.  

Ca răspunsuri la chestionar pentru prima întrebare referitoare la disciplinele de specialitate care 

sunt agreate de elevi au fost predominante cele referitoare la materiile care au aplicabilitate 

imediată, fiind considerate cele mai utile. Astfel, grupul X-XI a considerat că disciplinele 

economice sunt cele mai necesare a fi învăţate (161 de elevi), iar după un an de maturizare în 

liceu grupul XI- 

XII a considerat că, cele mai utile sunt tot disciplinele economice (168 de elevi).  

La întrebarea a doua a chestionarului privind introducerea mai multor ore de specialitate 

economică, grupul X- XI a considerat că ar fi benefic acest lucru (179 elevi), iar în grupul XI – 

XII aproximativ la fel (184 elevi). Restul elevilor din ambele grupuri au considerat că nu 
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agrează disciplinele de specialitate din oferta de şcolarizare a Colegiului tehnic "Dimitrie Dima" 

din Piteşti.  

La întrebarea numărul 4, privind activitatea desfăşurată la orele de specialitate, s-au obţinut 

următoarele răspunsuri: elevul răspunde la fiecare oră fiindcă îi place şi profesorul îl stimulează 

(8 elevi din grupul X – XI şi 12 elevi din grupul XI – XII); elevii au nevoie de note bune (15 

elevi din grupul X – XI şi 28 din grupul XI – XII); elevii răspund numai când sunt ascultaţi (42 

elevi din grupul  

X – XI şi 10 din grupul XI – XII); elevii răspund rar când au nevoie de note necesare pentru 

încheierea mediilor (192 elevi din grupul X – XI şi 187 din grupul XI – XII); elevii nu răspund 

niciodată la ore, deoarece nu-i preocupă disciplinele de specialitate şi preferă să obţină note din 

alte activităţi desfăşurate în timpul orele sau sarcini de lucru care nu necesită neapărat o evaluare 

orală (21 elevi din grupul X – XI şi 14 din grupul XI – XII).  

La întrebarea numărul 5 a chestionarului privind apreciarea nivelului cunoştinţelor dobândite la 

disciplinele de specialitate, elevii le-au caracterizat astfel: accesibile în raport cu gradul de 

dificultate au fost considerate de 98 elevi din grupul X – XI  şi 102 din grupul XI – XII; 

acceptabile în raport cu piaţa ofertei de muncă în continuă schimbare au fost considerate de 56 

elevi din grupul X – XI şi 82 din grupul XI – XII; au dificultate sporită au considerat 5 elevi din 

grupul X – XI şi 3 din grupul XI – XII; conţin un număr prea mare de noţiuni ce trebuie asimilate 

într-un număr prea mic de ore au considerat 119 elevi din grupul X – XI şi 64 din grupul XI – 

XII.  

La întrebarea numărul 6 privind activitatea desfăşurată de profesori în cadrul orelor de 

specialitate, s-a considerat că: se folosesc metode prin care materia se face uşor înţeleasă de 52 

elevi din grupul X – XI şi 63 din grupul XI – XII; nu există timp suficient pentru a explica 

numeroasele cunoştinţe de specialitate consideră 105 elevi din grupul X – XI şi 33 din grupul 

XI – XII; numărul de ore alocate disciplinelor de specialitate este prea mic consideră 66 elevi 

din grupul X – XI şi 142 din grupul XI – XII; disciplinele de specialitate au un grad de dificultate 

sporit sunt de părere 55 elevi din grupul X – XI şi 13 din grupul XI – XII.  

La întrebarea numărul 7, un număr de 208 elevi din grupul X – XI şi 201 din grupul XI – XII 

au apreciat activitatea dascălilor acordându-le calificativele bine sau foarte bine, iar 70 de elevi 

din grupul X – XI şi 50 din grupul XI – XII nu apreciază activitatea profesorilor ca fiind 

corespunzătoare acordându-le calificativele satisfăcător sau necorespunzător.  

La întrebarea numărul 8, elevii au enumerat o serie de aspecte prin care poate fi îmbunătăţită 

activitatea în cadrul orelor de discipline de specialitate, precum: o mai bună organizare în cadrul 

orarului zilnic, o dotare mai bună pentru a se putea face mai multe sarcini practice, propunerea 

a mai multor lucrări pe grupe neomogene pentru a putea fi ajutaţi şi cei care rămân în urmă cu 

materia, predarea unor cunoştinţe în cadrul aceleiaşi ore de mai mulţi profesori, interdisciplinar, 

astfel ca elevii să poată face legătura între ele mult mai uşor și simulări privind probele cerute 

pentru angajarea pe piaţa muncii.  

La întrebarea numărul 9 referitoare la asimilarea mai multor cunoştinţe de specialitate în liceu, 

au fost de acord 192 elevi ai grupului X- XI și 202 ai grupului XI – XII.  

La întrebarea numărul 10, părerea a fost unamim acceptată de ambele grupuri, disciplinelor de 

specialitate care definesc meseria le-ar trebui alocate mai multe ore în planul de învăţământ.   

La întrebarea numărul 11, s-a constatat din răspunsurile elevilor că nu cunosc într-o măsură 

suficientă opţiunile pe care le oferă municipiul Piteşti din punct de vedere al practicării unei 

meserii pe piaţa muncii (111 elevi din grupul X – XI și 23 din grupul XI – XII). Gradul de 
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cunoaştere al posibilităţilor de şcolarizare al elevilor creşte odată cu maturizarea lor, însă există 

şi indivizi neinteresaţi de acest aspect sau care suportă presiuni din diverse cercuri de influenţă 

(mai ales tinerii care au ajuns la o anumită vârstă din mediul rural care trebuie neapărat să aibe 

familie şi copii, conform normelor comunităţilor din care provin.  

La întrebarea numărul 12 privind caracteristicile prin care se deosebeşte Colegiul Tehnic 

"Dimitrie Dima" de alte licee din Piteşti, elevii au menţionat mai multe aspecte: 

profesionalismul cadrelor didactice angajate în acest liceu, ajutorul oferit elevilor defavorizaţi 

de a putea continua şcoala, calitatea studiilor oferite de liceu, calificarea în meserie şi lucrările 

practice, lucruri în urma cărora elevii pot activa deja pe piaţa muncii.  

Elevii au participat activ la cercetare devenind ajutoarele profesorului şi s-au implicat în  

calcularea rezultatelor. Activitatea le-a plăcut în mod deosebit pentru că a fost ceva diferit de 

orele pe care le făceau în mod obişnuit.  

  

Bibliografie:  

 Costache Elena, "Realizarea unei anchete – chestionar privind orientarea elevilor 

către învățământul economic - studiu de specialitate", Editura Larisa, Câmpulung 

Muscel, 2015, pag. 24 – 42.  
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Obiceiul Vasilcăi. O scurtă descriere 

Prof. Artemiza Dascălu 

 

 Rezumat: Unul dintre cele mai vechi obiceiuri de colind de Anul Nou, alături de 

Plugușor și Capră este cel al Vasilcăi, ce relatează povestea Vasilcăi în grădina Edenului și 

moartea violentă a acesteia. Colindătorii merg cu o tavă pe care este împodobit un cap de porc.     

Abstract: One of the oldest caroling rituals on New Year's Eve in Romania is that of Vasilca or 

Șiva, which tells the story of Vasilca in the garden of Heaven and the violent death of it. 

Carolers walk from door to door in the village with a tray on which a pig's head is beautifuly 

decorated. 

        Unul dintre obiceiurile care astăzi s-au pierdut în foarte multe zone este cel al Vasilcăi. 

Este totuși atestat în câteva sate, chiar dacă în orașe populația nu mai are cunoștință despre 

acesta.Vasilca este o practică augurală regăsită în Oltenia, Moldova și Muntenia, obicei ce se 

desfășoară de regulă în prima zi a noului an, iar câteodată în seara Sfântului Vasile. Sunt 

anumite zone în care mersul cu Vasilca ține pe întreaga perioadă de la Crăciun la Anul Nou. 

 „Ceremonialul acestui obicei, „Vasilca”, cuprinde mai multe secvenţe semnificative: 

expunerea divinităţii (capul porcului) gătită cu inele, cercei, brăţări, mărgele, flori şi uneori şi 

o basma, în faţa ferestrei sau în casa colindată; colinda cântată care narează viaţa Vasilcii în 

Raiul din pădurile de fag şi de stejar; coborârea în vale pentru a bea apă, moartea violentă şi 

incinerarea corpului; judecarea Vasilcii de un juriu în care apar bătrânul Crăciun şi Maica 

Precesta; urarea „La mulţi ani!” şi primirea darului. Vasilca se numea de fapt Șiva, dar prin 

contopirea cu Vasile (ziua în care are loc ceremonialul) a rezultat Vasilca. Acest zeu, Șiva, al 

Panteonului românesc, sacrificat prin substituire la solstiţiul de iarnă, este identificat cu marele 

zeu indian Shiva, care în Panteonul hindus poartă grija Universului, întruchipare a eternei 

energii cosmice“, spune etnograful Muzeului Judeţean Olt, Claudia Balaş. Substitutul zeului 

este capul porcului jertfit la Ignat, care se împodobeşte şi va servi în ritualul din noaptea de 

Anul Nou. În colindul cântat în Oltenia, de obicei de membrii tarafurilor de lăutari, la fereastra 

gazdei colindate este descrisă coborârea din munţi a bătrânului Siva, simbol al Anului Vechi, 

moartea lui violentă şi apoi somnul liniştit în leagănul de mătase al pruncului Șiva. „Pentru 

români este semnificativ faptul că urme extrem de vechi ale ritualului sunt păstrate la cea mai 

însemnată sărbătoare tradiţională, „Anul Nou”“, spune etnograful Claudia Balaș. 

 Potrivit chestionarului Densușianu, executanții acestei practici sunt țigani: țigani 

nomazi, lăutari- cei cu vioara, fierari, lingurari. În ceea ce privește zona urbană, măcelarii sunt 

cei care iau parte la această practică (date fiind schimbările sociale de astăzi este de înțeles de 

ce la orașe s-a pierdut acest obicei, măcelarul nemaifind o meserie care se învață de la un 

vârstnic cu experiență, tot procedeul tranșării cărnii fiind tehnologizat). 

 În zona de munte a judeţului Buzău cete de tineri merg cu o păpuşă împodobită cu cercei 

şi mărgele să colinde barbaţi neînsuraţi, pentru a le duce norocul în casă. Obiceiul a fost preluat 

de la ţiganii care pe vremuri împodobeau un cap de porc cu mărgele, cercei, voal de mireasă, îl 

puneau pe o tavă, apoi plecau cu el la colindat. Vasilca sau Vasâlca, aşa cum mai este cunoscut 

în anumite părţi, este un colind derivat din obiceiurile robilor ţigani, din Muntenia, Oltenia şi 

Dobrogea.  

 Unii îl păstrează şi acum în varianta sa inițială, care are ca recuzită o căpăţână de porc 

pusă pe o tavă şi împodobită cu flori de hârtie şi alte diverse ornamente. La final, colindătorii 
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primesc bani, vin şi carne. Legenda spune că atunci când ţiganii erau încă sclavi, ei cereau de 

la domni capul porcului tăiat de Crăciun, pe care îl purtau pe la oameni cerând bani. În 

Muntenia, acest obicei a fost adaptat în decursul anilor, cetele de colindători români înlocuind 

capul de porc cu o păpuşă frumoasă. ”Vasilca este un obicei vechi din zona noastră a 

Mânzăleştiului de nord, spre Bisoca. Înainte era un obicei al robilor ţigani care mergeau cu un 

cap de porc şi pe care l-au preluat şi românii. Se mergea în ziua de Sfântul Vasile, mergeau doar 

bărbaţi şi de obicei se ajungea la case unde erau flăcăi tomnatici, care nu se însurau, ori bărbaţi 

văduvi tineri. La ducea fata ca să le aducă aminte că există şi partea frumoasă a vieţii. Tradiţia 

spunea aşa, că li se colinda doar trei ani la rând. Dacă nu se însurau în perioada asta, erau 

ignoraţi, ca un fel de excludere din societate”, explică Cecilia Petrescu, instructor ansamblu 

folcloric. 

Descrierea obiceiului: 

     Grupul de colindători poartă pe tavă un cap de porc împodobit cu mărgele și panglici, sau, 

mai în zilele noastre se merge la colindat cu o păpușă ce substituie locul porcului. Aceasta este 

la rândul ei gătită cu mărgele la gât și este purtată pe o tavă. Uneori ea apare ca fiind doar un 

simulacru din cârpe legate și împodobite cât mai ochios. Modalitatea de colindat s-a degradat 

de-a lungul timpului datorită schimbărilor sociale la care au fost supuși participanții la acest 

obicei. 

   

  

   Textul este întâlnit în mai multe variante, dar cele mai multe vorbesc despre împărțeala 

inegală a unui vânat între români și țigani. Aceștia din urmă se aleg doar cu căpățâna, pe care o 

împodobesc și cu care se pornesc la colindat pentru a-și recupera din pagubă.  

Variante: 

      1. Vasilca (Spusă de un țigan colindător cu Vasilca și comunicată de dl Gr. G. Tocilescu în 

anul 1875, la Paris) „Sus sunt ʼnalte mânăstiri,/ mânăstiri,/ ʼnalte zidiri,/ iar în ele cine-mi 

șeade?/ Șeade Maica/ și cu Fiul/ și-mi judecă pe Siva/ de ce-mi este așia grasă,/ așia grasă și 

frumoasă,/ întrebând-o,/ ispitind-o/ ce-a băut și ce-a mâncat/ d-are trup așia-ncălat?/ Iară Siva 

răspundea/ și din gură cuvânta:/ – Sus la munte mʼam suit,/ jir și ghindă mi-am păscut;/ jos, mai 

jos m-am pogorât,/ apă rece mi-am băut,/ apă rece, sloi de ghiață,/ priitoare la-ngrășiață./ În 

grădină c-am sărit,/ ceapă verde mi-am păscut,/ două-trei verzi am stricat/ când românii m-au 

simțit:/ sar ei cu topoarele,/ ciobotari cu-ntinsorile,/ lăutari cu arcușele,/ țigani cu baroasele./ 
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Mă bătură,/ mă-njunghiară,/ mă pârliră,/ mă-mpărțiră!/ Luară românii slănina,/ Noi, țiganii, 

căpățâna/ și frumos mi-o-mpodobirăm/ cu cercei și cu mărgele/ ș-am adus-o la ʼmneavoastră/ 

cu bani mari s-o dăruiți:/ doi-trei galbeni înfloriți,/ c-un colac/ de grâu curat,/ să-l avem pentru 

mâncat;/ sub colac veadra de vin,/ c-așia-i legea din bătrâni,/ din bătrâni, din oameni buni./ La 

mulți ani cu sănătate,/ că-i mai bună decât toate,/ la boieri ca dumneavoastră,/ că sunteți 

propteaua noastră. 

 

     2. Vasilca (scrisă la 26 decembre 1884, după Șerban Mușat, muncitor țigan de la Crucea-de-

piatră, în București) „Cum e-n cer, și pre pământ,/ c-așia zice Domnul sfânt;/ dar în dalbe 

mânăstiri/ și-n mai ʼnaltele zidiri,/ numai jețuri stoborâte,/ pentru judecăți gătite,/ iar în jețuri 

cine-mi șeade?/ Tot la sfinți mai mărunței./ Mai în sus de scăunel/ mi-este-un jeț de aurel,/ iar 

într-însul cine-mi șeade?/ Șeade bunul Dumnezeu/ de-mi judică pre Siva:/ – Sivo-leo,/ Vasivo-

leo,/ ce-ai băut/ și ce-ai mâncat,/ d-ai un trup/ așia-ngălat?/ Unde-ai vărat/ ș-ai iernat,/ de-mi 

ești grasă/ și frumoasă?/ Siva Domnului zicea/ și frumos îi răspundea:/ – Sus la munte/ am 

iernat,/ jir și ghindă/ am mâncat,/ de sunt grasă/ și frumoasă;/ în vale m-am scoborât,/ apă rece 

d-am băut,/ apă rece, sloi de ghiață,/ numai bună la-ngrășiață;/ prin grădini că am intrat,/ două-

trei verzi am mâncat./ Românii că m-au văzut,/ după mine s-au luat,/ români/ cu topoarele,/ 

țigani/ cu baroasele,/ cobzarii/ cu cobzele,/ lăutari/ cu diblele,/ casapi/ cu masatele,/ olteni/ cu 

palanțele,/ dănciuci/ cu copăile,/ bucătari/ cu cleștele,/ flămânzii/ cu gurile;/ toți pe mine m-a-

ncolțit,/ după ceafă m-au lovit;/ m-au junghiat,/ m-au jupuit./ Luat-au românii slănină/ și boierii 

carnea bună,/ iar țiganul, ca țiganul,/ nu știe ce e șofranul:/ luat-au românii slănina/ și boierii 

carnea bună,/ iar țiganii căpățâna;/ pe lemn de tei mi-o pârliră/ și frumos o-mpodobiră/ cu 

mărgele, cu cercei,/ cu salbă de ghiocei,/ cu parale de opt lei;/ la ʼmneavoastră m-au poftit,/ 

frumos dar mi-ați dăruit:/ un colac/ de grâu curat/ cât piatra morii/ de lat,/ pe colac/ veadra de 

vin/ și cu galbenul/ deplin,/ c-așia-i legea/ din bătrâni,/ din bătrâni,/ din oameni buni!/ La mulți 

ani cu sănătate,/ că-i mai bună decât toate,/ la boieri ca dumneavoastră,/ să ne iasă partea 

noastră. 

 3. Lerui Doamne, Domn din cer,/ Ce mi-e-n cer și pe pământ?/ Mi-este o dalbă 

mânăstire./ Între dalbe mânăstiri/ Mi-este jețuri de argint./ Între jețuri de argint/ Șade bunul 

Dumnezeu/ Și cu Maică Precista./ Lângă Maica Precesta/ Șade bătrânul Crăciun,/ Cu busuiocu-

n dreapta,/ Cu cruciulița-n stânga/ Și-mi judecă pe Siva:/ Sivo, leo,/ Vasilco, leo,/ Ce-ai băut și 

ce-ai mâncat,/ De mi te-ai îngrășat?/ – Sus la munte m-am suit,/ Jir și ghindă mi-am mâncat,/ 

De-aceea m-am îngrășiat./ Mai la vale m-am coborât,/ Apă rece mi-am băut,/ Grădinile le-am 

izbit,/ Rumânii că m-au văzut,/ Depe mine s-a luat:/ Rumâni cu topoarele,/ Țiganii cu 

baroasele./ M-ajunseră,/ Mă doborâră/ Și cu paie mă pârliră/ Și carnea că mi-o-mpărțiră:/ Luară 

rumânii slănina/ Și țiganii căpățâna./ Văzură că se-nșelară,/ Frumușel mă-mpodobiră,/ Cu 

parale, cu mărgele,/ Cu frumoase panglicele;/ Și m-aduse-n ceastă casă/ La cinstiți ca 

dumneavoastră/ Și mă puse p-astă masă,/ Ca pe noi să ne dăruiți/ Cu aur și cu argint/ La anul și 

la mulți ani! 

 4. Ce mi-i în cer șî pi pământ/ Doamnili, Domn din cer./ În cer sânt dalbi mânăstiri,/ 

Dar în eli cini șădi?/ Șădi bunul Dumnezeu./ Mai de-a rând cu dumnelui/ Șădi Ion, Sfânt Ion./ 

Mai de-a rând cu dumnelui/ Șădi Crăciun, sfânt bătrân,/ Șî judică pi Sion [sic]./ Cini-s grasî șî 

frumoasî?/ Eu cu dreptu că v-oi spuni./ Sus la munț m-am suit,/ Ghindă și fragi am mâncat,/ La 

vali m-am scoborât,/ Pin livez verz m-am păscut,/ Apă răci mi-am băut,/ Apă răci, sloi di ghiațî/ 

Pi[n] noroi m-am noroit;/ Românii că m-au văzut,/ Sărit-au românii cu toporu/ Șî țâganii cu 

barosu./ Pi mini m-au omorât,/ Carni grasă m-au făcut,/ Luat-au românii slănina/ Șî țâganii 

căpățina./ Mai frumos, mai îmopdobit [sic],/ La dumnevostră am adus-o,/ S-o videți șî s-o 
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priviț,/ Frumos dar s-o dăruiț,/ Cu trii galbini înfloriț,/ C-așa-i legea din bătrâni,/ Din bătrâni, 

din oamnini buni./ Șî apoi cu sănătati/ La mulți ani! 

 5. Ce mi-e-n cer și pe pământ?/ Sus mi-e luna, soarele,/ Jos mi-e dalbe mânăstiri/ Iar în 

dalbe mânăstiri/ Jețuri de aur scrise,/ Iar într-însele/ Șade bunul Dumnezeu,/ Mai de rând cu 

Dumnezeu/ Șade Ioan,/ Sânt-Ioan,/ Mai d-a rând cu dmnialor/ Șade Maica Precista,/ Mai d-a 

rând cu dumnialor/ Șade sfinții cei de rând/ Șade bătrânul Crăciun,/ Lângă bătrânul Crăciun/ 

Șade Siva-Vasilcuța./ Grăi bunul Dumnezeu:/ – Sivo-leo,/ Vasilco-leo!/ Ce-ai mâncat și ce-ai 

băut/ De-mi ești grasă/ Și frumoasă?/ – Stătuși, Doamne, de-ntrebași,/ cu tot dreptul spune-ți-

aș:/ Iacă vremea mi-a venit/ Sus la munte m-am suit,/ Jir și ghindă mi-am păscut,/ Dup-aceea 

n-am șezut,/ Într-o grădin-am sărit,/ Mai nimica n-am stricat,/ Două-trei verze-am mâncat/ Și 

românii m-au văzut,/ După mine s-au luat/ Romînii cu topoarele,/ Țiganii cu baroasele,/ Prinsu-

m-a, tăiatu-m-a,/ Mai frumos pârlitu-m-a./ Lua românii slănina/ Și țiganii căpățâna./ Dar țiganu, 

ca țiganu,/ Văzut-a că s-a-nșelat/ Deci el m-a împodobit/ Cu cercei, cu ghocei/ Și salbă de nouă 

lei.../ La d-voastră am adus-o,/ S-o vedeți și s-o priviți/ Cu dar bun s-o dăruiți/ Carʼ cu lei, carʼ 

cu bani,/ Cu colac de grâu curat,/ Pe colac vadra de vin,/ C-așa-i legea din bătrâni,/ Din bătrâni, 

din oameni buni!/ La mulți ani cu sănătate!  

 6. Ce mi-e-n cer și pe pământ?/ Sântu-mi dalbe mănăstiri./ Dar în dalbe mănăstiri/ Cine-

mi este, cine-mi șade?/ Șade bătrânul Crăciun/ Și judecă pe Sivo:/ – Sivo leo, Vasilco!/ Ce-ai 

mâncat și ce-ai băut/ De-mi ești grasă/ Și frumoasă?/ Sus la munte mi-am urcat/ Ghindă și fag 

mi-am mâncat,/ La vale m-am scoborât,/ Apă rece am băut,/ Într-o grădin-am sărit,/ Romînii că 

m-au văzut,/ Sărit-au românii/ Cu topoare/ Și țiganii/ Cu baroase,/ Și frumos gonindu-mă/ 

Prinsu-m-au/ Și luatu-mi-au românii slănina/ Și țiganii căpățâna./ La zugravi mi-au zugrăvit-o,/ 

Mai frumos mi-a-mpodobit-o,/ La dumniavoastr-am venit/ Să mi-o vedeți și s-o priviți,/ Frumos 

dar s-o dăruiți/ Cu doi-trei galbeni înfloriți,/ C-un colac de grâu curat,/ C-un colac, vadră de 

vin,/ C-așa-i legea din bătrâni,/ Din bătrâni, din oameni buni!/ Sănătate-n astă casă! Dinaintea 

cestor curți,/ Cestor curți mari, domnești,/ Ce-au stătut de mi-a crescut?/ Ia, d-un fir de leuștean./ 

Dar în vârf de leuștean/ Mi-este un leagăn de mătase./ Dar în leagăn cine-mi șade?/ Cuconașii 

Silciei, Vasilciei./ Când ploile că ploua,/ Cuconașii mi-i scălda;/ Când ninsorile ningea,/ 

Cuconașii mi-i ungea./ Mai în jos de dumnealor/ Șade doamna Caterina/ Și-mi judecă pe 

Vasilca./ – Silcoilea, Vasilcoilea,/ Ce-ai mâncat și ce-ai băut/ De-mi ești grasă și frumoasă/ Și-

ntre gene mângâioasă?/ – Ce stătuși de mă-ntrebași/ Cu tot dreptul spune-ți-aș:/ Sus la munte 

m-am suit,/ Jir și ghindă c-am mâncat/ Și devale-am scoborât/ Apă rece c-am băut,/ Mai 

frumoasă m-am făcut,/ La dumeavoastr-am venit:/ Ne vedeți și ne priviți,/ Frumos dar ne dăruiți 

–/ Cu parale/ Din basmale,/ Cu bani mari/ Din buzunar,/ Cu flori mulți,/ Cu bani bătuți,/ Cu-o 

spată de godinac/ Și-un colac de grâu curat;/ Pe colac vadra de vin,/ C-așa-i legea din bătrâni/ 

Și de la Cristos, amin./ Să fiți, boieri, sănătoși!/ De-acum și până-n vecie/ Mila Domnului să 

fie!/ La mulți ani cu veselie!  

 7. Și întunică, și mânică/ La dalba biserică/ Și-mi trage și clopotul/ Să înțeleagă 

norodul./ Cine-mi cântă litrosotul,/ Litrosotul și aghiosul?/ Și mi-l cântă Sfântul Ion,/ Sfântul 

Ion, bătrânul Crăciun./ Tămâioasă babelor,/ Busuioc fetelor,/ Măr de aur junilor,/ Junilor 

mărunților!/ Dinaintea cestor curți/ Frumos crește-un chiparos,/ Chiparos, miros frumos./ Dar 

în vârf de chiparos/ Mi-este un leagăn de mătase./ Dar în leagăn cine-mi doarme?/ Doarme 

puiul Sivei./ Ninge, ninge,/ De mi-l unge,/ Plouă, plouă/ De mi-l scaldă,/ Bate vântul/ De mi-l 

leagănă./ Dinaintea cestor curți/ Frumos crește-un trandafir./ Ceste case mult sunt nalte,/ Nalte, 

nalte, minunate,/ De la moș Adam lăsate./ Vă lăsăm sănătoși,/ Sus în știrea lui Cristos,/ Ca doi 

trandafiri frumoși./ La mulți ani cu sănătate! 
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 Acest obicei ne amintește de condiția populației de etnie rromă din cele mai străvechi 

timpuri, dar ne și dezvăluie un anumit gen de mentalitate străveche, legată de riturle arhaice, 

magice, ale trecerii dintr-un an într-altul: anul vechi trebuie sacrificat pentru a-l purifica pe cel 

care va veni. 
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Tradițíi de anul nou în lume 

Prof.inv.primar Delureanu Elena Roxana 

Scoala Gimnaziala ,,Elena Vacarescu, 

 

Pentru unele popoare sărbătoare creștină, pentru altele o sărbătoare laică, celebrarea 

trecerii dintre ani poate fi văzută ca o poartă, una pe care oamenii de pe mapamond o deschid 

cu optimism și cu speranță. Obiceiurile marcării începutului unui nou an au început să se 

contureze în urmă cu mai bine de 4.000 de ani, când babilonienii sărbătoreau apariția lunii noi 

după ce avea loc echinocțiul de primăvară. Această celebrare a renașterii a fost marcată și de 

către romani și multe dintre tradițiile milenare, răspândite în mai multe colțuri ale lumii, au fost 

păstrate până în zielele noastre, deși nu întotdeauna oamenii care se învrednicesc să le transmită 

și să acționeze potrivit lor le înțeleg semnificația. Analizând tabloul de ansamblu al diversității 

de obiceiuri desptinate Anului Nou, înrădăcinate în sânul mai multor popoare, vom constata cu 

ușurință că oamenii le respectă cu strictețe. Unele tradiții s-au păstrat intacte, altele au fost 

adaptate la noile realități sociale, iar pe alocuri s-au transmis doar frânturi ale unor obiceiuri, 

ceea ce face ca anumite practici ale unor păstrători de datini să pară absurde. Dar, dincolo de 

absurditatea, interpretabilitatea, diversitatea sau similitudinea unor practici, multe dintre ele 

păgâne, impresionant este faptul că oamenii, indiferent de cultura și originile lor, percep Anul 

Nou ca pe un moment zero, ca pe o posibilitate de înnoire nu doar a timpului, ci și a conștiinței 

individuale, ca pe o oportunitate de lepădare a ceea ce este rău și de alungare a spiritelor rele. 

În prezentul articol ne-am propus să reliefăm cele mai neobișnuite tradiții de Anul Nou, întâlnite 

în lume. Scurta incursiune în practicile unor culturi și civilizații demonstrează că omul 

mileniului III crede, în secolul vitezei, în prezența unor spirite rele în lumea materială și recurge 

la practici care necesită utilizarea sunetelor, apei și focului pentru alungarea lor.  

 

Tragerea clopotelor, un obicei japonez unic în lume 

Zgomotele clopotelor care se aud în Japonia în Ajunul Anului Nou nu reprezintă doar 

modul japonezilor de a sărbători, ci și de a se purifica, de a fi iertați pentru păcatele săvârșite în 

anul care se încheie, potrivit convingerilor budiste. Considerând că se leapădă de poverile 

anului care se încheie, convinși fiind că fiecare om are 108 păcate, în noaptea de 31 decembrie, 

japonezii trag clopotele în templele budiste nici mai puțin și nici mai mult de 108 ori, pentru ca 

fiecare japonez să fie ferit de 108 ispite în anul care începe.1 În cultura lor, numărul 108 este 

considerat a fi sacru, la fel ca și în hinduism. Chiar oamenii de știință ai culturii Vedice au 

încercat să demonstreze că alăturarea celor trei cifre reprezintă o unitate a existenței, 

argumentând că Pământul, Soarele și Luna sunt conectate prin acest număr, căci distanța medie 

dintre ele ar fi de 108 ori diametrul lor.  

Atragerea norocului prin forme, culori și mâncare 

Înnoirea simbolică a timpului prin trecerea în Anul Nou reprezintă, în foarte multe 

culturi de pe mapamond, un moment ideal de atragere a norocului, oamenii respectând și 

perpetuând, pentru atingerea acestui obiectiv, mai multe superstiții care, prin practicarea lor 

repetată, s-au împământenit și au devenit obiceiuri. Pentru unele civilizații, forma pe care o au 
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bucatele și chiar hainele purtate în Ajunul Anului Nou prezintă o importanță crucială pentru 

atragerea bogăției. De exemplu, în Filipine, se consideră că, pentru prosperitate economică, 

totul trebuie să aibă formă sferică, să fie rotund asemenea monedelor: alimentele care sunt 

consumate trebuie să fie rotunde, hainele trebuie să aibă o croială în formă de cerc. Nu doar se 

crede că forma rotundă aduce noroc, dar chiar monedele sunt prețuite în noaptea trecerii dintre 

ani. De pildă, în Bolivia, oamenii pun monede în desert și se consideră că cine găsește un bănuț 

în prăjitură va avea noroc în anul care va urma. Forma rotundă a gustărilor, fie că este vorba 

despre desert sau fructe este considerată aducătoare de noroc și în rândul spaniolilor, aceștia 

păstrând cu sfințenie tradiția ca, la miezul nopții, la trecerea dintre ani, să își înghesuie 12 boabe 

de struguri în gură.    

Nu în toate țările, însă, banii sau monedele joacă un rol important în atragerea șansei de 

a prospera din punct de vedere economic, oamenii considerând că, prin raportare la cromatică, 

pot să atragă nu doar șansa unei vieți boeme în noul an, ci și dragostea. Cel mai relevant 

exemplu este cel al Americii de Sud, unde oamenii din foarte multe țări poartă ținute din care 

sunt nelipsite culorile auriu și roșu, cărora le adaugă o piesă vestimentară albă. Astfel, oamenii 

sunt încrezători că roșul va face posibilă întâlnirea sufletului pereche sau păstrarea dragostei în 

sânul familiei, iar auriul le va asigura o viață boemă, lipsită de probleme financiare. Albul care 

vine să completeze ținuta de Anul Nou este menit a le aduce pacea.   

 

Alungarea ghinionului și spiritelor rele cu cioburi, foc sau apă 

Deși pare paradoxal pentru Mileniul III ca oamenii să mai aibă preocupări legate de 

prezența spiritelor în jurul lor, tradițiile care sunt practicate în anumite părți ale lumii denotă 

faptul că în foarte multe culturi predomină încă obiceiurile păgâne, pentru multe dintre acestea 

neputând fi găsită o explicație logică sau rezonabilă. De exemplu, în Danemarca, țara în care 

parada regală în uniforme roșii a devenit o tradiție, la fel ca și întâlnirea oamenilor la Palatul 

Regal, în Piața Amalienborg2, dincolo de acest fast cu pretenții, danezii practică spargerea 

veselei neutilizate și săriturile pe scaune. Astfel, superstițioși din fire, pentru ca ghinionul să 

nu-i urmărească în anul nou, în noaptea de 31 decembrie, după ce adună toate farfuriile 

nefolosite din locuințele lor, aceștia își vizitează prietenii și sparg vesela de tocurile ușilor. 

Apoi, după miezul nopții, odată ce au alungat ghinionul, ca să atragă norocul de partea lor în 

anul care tocmai a început și ca să alunge spiritele rele, se urcă pe scaune și execută câteva 

sărituri. Nici africanii nu sunt păstrători ai bunurilor când vine vorba despre alungarea spiritelor, 

căci în foarte multe părți din Africa de Sud se practică aruncatul mobilei pe geam. Cei din 

Puerto Rico se rezumă doar la aruncarea unor găleți cu apă prin fereastră pentru obținerea 

aceluiași scop. Thailandezii, în schimb consideră aruncarea apei o risipă și au găsit o metodă 

ingenioasă de a o utiliza. În noaptea trecerii dintre ani, după ce se murdăresc reciproc cu talc 

gri, aceștia folosesc gălețile cu apă spre a se spăla unii pe ceilalți. Această activitate poate fi 

interpretată ca un ”botez”, o purificare, dacă ne raportăm la mitologie, unde apa reprezintă nu 

doar un element primordial, ci și un simbol al vieții, al purității și al regenerării. Spiritul omului 

se metamorfozează prin aruncarea apei peste trup. În acest sens, apa devine un element al 

metamorfozei, ceea ce amintește de Mitul lui Narcis din mitologia greacă, eroul care, 

îndrăgostindu-se de propriul chip după ce s-a oglindit în apa unui lac, a căzut în apă și s-a înecat, 

iar trupul său s-a metamorfozat într-o narcisă datorită proprietății magice a apei. Tot în 

purificarea cu ajutorul apei cred și siberienii, care în noaptea de Anul Nou sar în apele înghețate 

folosindu-se de trunchiuri de copaci.  
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Dintre ”risipitori”, cei mai raționali par a fi irlandezii atunci când tradiția impune a se 

arunca ceva, aceștia perpetuând o metodă necostisitoare pentru alungarea duhurilor malefice: 

azvârlitul cu pâine în pereți. Irlandezii, spre deosebire de alte popoare, nu își părăsesc locuințele 

în noaptea trecerii dintre ani, considerând că străzile sunt bântuite de spirite pe care trebuie să 

evite să le întâlnească.  

Marcarea trecerii în Noul An nu se face, însă, doar cu cioburi, apă, sărituri și aruncatul 

mobilei ori hranei. În unele părți ale lumii, focul este cel care este considerat aducător de noroc. 

De pildă, în Ecuador, în ultima zi a lunii decembrie, la orele 00, oamenii incendiază sperietorile 

de ciori și dau foc fotografiilor pe care le-au făcut în ultimul an. Se poate afirma că ecuadorienii 

asociază focul cu ideea de purificare, de iluminare, poate flacăra este asociată chiar cu 

intelectul. Însuși autorul Paul Diel, într-o interpretare analitică, afirma că focul terestru poate 

înfățișa conștiinta cu ambivalența ei cu tot. Referindu-se și la focul care fumegă, acesta sublinia 

că focul care fumegă simbolizează subconștientul. Nu poate fi negat faptul că focul distruge și 

deci, el este în primul rând distrugător, dar Diel argumentează că, după nimicirea pe care o 

produce, focul purifică și regenerează. 

 

România, țara în care nu se aruncă nimic de anul Nou 

 

Pe meleagurile românești, deși prima zi din noul an coincide cu celebrarea, de către 

creștini, a Sfântului Vasile cel Mare, trecerea dintre ani este o considerată sărbătoare laică și 

reprezintă ocazia perfectă pentru ca românii să împletească vechile obiceiuri cu cele 

împrumutate din alte culturi. Pentru că tradițiile se bucură de o vastă diversitate de la zonă la 

zonă, ne vom raporta la acele practici comune de la care nu se abat cei ce cred în superstiții.  

Întâia și poate cea mai neobișnuită tradiție de Anul Nou este aceea că atât în 31 decembrie, cât 

şi 1 ianuarie, românii nu fac cumpărături și nu aruncă nimic din ogradă sau din casă, nici măcar 

gunoiul. Aceștia consideră că aruncarea deșeurilor în aceste două zile echivalează cu pierderea 

norocului și a abundenței financiare. Vizitele sunt atent anunțate în prima zi din an, iar cei care 

le deschid ușa musafirilor spre a-i pofti în casele lor insistă ca persoana care trece prima pragul 

casei să fie un bărbat, pentru ca anul care începe să fie plin de noroc. În unele zone ale țării, nu 

este suficient ca vizitatorul să fie bărbat, trebuie ca el să fie brunet, considerându-se că 

persoanele blonde sau roșcate aduc cu ele ghinionul. Codul vestimentar este la fel de important 

în noaptea trecerii dintre ani, astfel că, potrivit tradițiilor, românii încearcă să poarte atunci 

măcar o piesă vestimentară nouă, fiind preferate culorile calde care să atragă energia pozitivă. 

Artificiile sunt nelipsite cu ocazia acestei sărbători, considerându-se că zgomotul și lumina pe 

care acestea le produc alungă spiritele rele. Iată, așadar, că în mijlocul unui popor predominant 

creștin, în care de peste două mii de ani se propovăduiește iubirea de oameni, superstițiile legate 

de noroc, ghinion și duhuri necurate încă dăinuie în memoria colectivă.  

Concluzii 

Așa cum reiese din cercetarea de față, indiferent de credința lor, oamenii cred în 

întâmplări rele care au explicații mistice sau magice și încearcă să le prevină prin practicarea 

unor ritualuri asumate cultural care nu au nici un fundament științific. Credințele primitive și 

concepțiile retrograde se întrepătrund cu acele credințe sacre în noaptea dintre ani. Timpul 

trecerii dintre ani se reduce la o invocare a norocului, a bogăției, la alungarea unor spirite rele, 

insuficient explicate până și într-o manieră naivă. Etalarea exhaustivă a superstițiilor este 

aproape imposibil de înfăptuit chiar și în cadrul unei cercetări ample și, cu atât mai mult, efortul 

de a încerca a le enunța și explica pe toate ar fi în zadar prin raportare la acest articol succint. 

Se poate admite că, din moment ce reprezintă doar niște fărâme ale unor credințe antice, 

superstițiile nu-și mai găsesc o reală justificare în contemporaneitate și, deci, alimentarea lor 

prin punerea în aplicare a unor concepții obscurantiste nu face decât să reliefeze desuetudinea 
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și desacralizarea unor tradiții care nu mai reflectă în mod concret felul în care arată umanitatea, 

devenind chiar opozabilă avelor valori pe care se fundamentează gândirea umană și rațiunea 

individului clădită cu sacrificii gigantice care au marcat profund istoria omenirii.      
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Noul an – timp de purificare si de rememorare a originii începuturilor 

Dumitru Alina Eugenia  

            „ Timpul sacru" este „ timpul sărbătorilor „ care se deosebește de „ Timpul profan, 

durata temporală obișnuită,în care se înscriu actele lipsite de semnificație religioasă”, este prima 

dintre observațiile ce trebuie reținute pentru a înțelege mai bine nevoia omului modern de a 

defini durata temporală,” care nu poate fi nici continuă, nici omogenă’’.(Mircea Eliade „Sacrul 

și profanul".) Dacă pentru omul modern nevoia de timp al petrecerilor reprezintă „ o ruptură",o 

discontinuitate în monotonia zilelor de muncă,benefică până la urmă, „omul religios poate trece 

cu ușurință de la durata temporală obișnuită la Timpul sacru  (...)prin mijlocirea riturilor", așa 

cum arată Mircea Eliade în cartea sa „Sacrul și profanul". 

                 Această „trecere" ,bineînțeles  ,reprezintă și ea tot „o ruptură”,chiar și pentru „ omul 

religios",așa cum îl numește M.Eliade,însă o ruptură care înseamnă „ reactualizarea unui 

eveniment sacru care a avut loc într-un trecut mitic,la începutul începuturilor’’. 

                 Noaptea dintre ani,noaptea zilei de 31 decembrie și începutul zilei de 1 ianuarie,si-a 

pierdut în zilele noastre semnificația religioasă, pentru majoritatea este un timp al petrecerilor, 

însă în unele zone,comunități, prin practicarea anumitor tradiții,obiceiuri,rituri,oamenii rămân 

ancorați în rememorarea unui „ Timp mitic,un Timp primordial,care nu poate fi identificat cu 

trecutul istoric,un Timp originar,care s-a ivit dintr-o dată, care nu era precedat de un alt 

Timp,pentru că nici un Timp nu putea exista înainte de apariția realității înfățișate de 

mit".M.Eliade" Sacrul și profanul’’. 

                  Ori mitul cosmogoniei este prezent în memoria ancestrală a multor civilizații 

arhaice,precreștine, unde „Cosmosul este văzut  ca o unitate vie care se naște, se dezvoltă și se 

stinge în ultima zi a Anului,ca apoi să renască  o dată cu Anul Nou".M.Eliade. 

                  Această renaștere  a Noului An este încă manifestată  în societățile contemporane 

prin diferite ritualuri,obiceiuri,traditii „ ca o reactualizare periodică a gesturilor 

divine"(M.Eliade).Renasterea periodică a Cosmosului presupune „ o ardere",o purificare a 

ființei umane,a teritoriului locuit și chiar a timpului. Întoarcerea la „ Timpul pur,cel care exista 

în momentul Creației, presupune curățirea de păcate  și alungarea demonilor sau măcar a unui 

țap ispășitor’’.M.Eliade 

                  Aceasta ardere simbolica a păcatelor, greșelilor individului și chiar a comunității 

din care face parte ,se regăsește în unele regiuni din țara noastră,prin obiceiul aprinderii 

focurilor.Gospodarii încă, și în prezent, fac un foc mare în mijlocul gospodăriei  pentru 

alungarea spiritelor rele și curățarea casei. În unele regiuni din Moldova, focurile sunt aprinse 

în tot satul,pentru purificarea comunității. De asemenea,strigatul prin sat,obicei întâlnit tot în 

Moldova, are aceeași valoare,de a readuce comunitatea pe făgașul cel bun,înainte de începerea 

Noului An. Flăcăii se întâlnesc  și merg prin tot satul ,strigând în gura mare toate relele ce au 

fost înfăptuite în anul precedent, care trebuie să se încheie.Această judecare publică  a celor ce 

au încălcat regulile comunității are un scop" purificator",de îndreptare,pentru că la final,flăcăii 

exclamă: „ Cele rele sa se spele,cele bune sa se adune"!Această abolire a timpului scurs,care 

prin trecerea lui pângărise  și învechise oamenii și obiceiurile lor putea fi recuperat prin acest 

ritual al spunerii,al identificării greșelilor comise. 

                 Sărbătoarea Saturnaliilor(17 decembrie),în mitologia romană și italică,era un timp în 

care sclavii erau serviți de stăpânii lor,oamenii își făceau daruri pe  străzi, iar spectacolele 

sângeroase erau prohibite.Saturnaliile simbolizau epoca mitică,de echilibru universal.Universul 
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întreg revenea la echilibru,Cosmosul se întorcea din Haos.Există și astăzi culturi în care se 

celebrează  această întoarcere a Cosmosului în Haos, în ultima zi a Anului, prin diferite ritualuri:  

stingerea focurilor,întoarcerea sufletelor morților, însă toate acestea revin la normal ,o dată cu 

miezul nopții, marcând începerea Noului An prin pace,echilibru,armonie. 

                 În  Scoția, Anul Nou este numit „ Hogmanay", iar în unele sare sunt aprinse suluri 

de smoală,care sunt lăsate apoi să se rostogolească pe străzi. Astfel,anul vechi este ars și celui 

nou îi este permis să vină.  În țări din America Latină, precum Ecuador sau Peru,cu puțin înainte  

de Anul Nou,oamenii fac păpuși de cârpă sau din hârtie creponată(muñecos),care reprezintă 

anul ce s-a terminat. Păpușile sunt expuse apoi în fața caselor până pe 31 decembrie, la miezul 

nopții, când sunt arse în stradă, pentru a simboliza debarasarea de vechiul an și de obiceiurile 

lui și începerea  unui An Nou mai bun,mai îmbelșugat.Panama este,se pare,țara în care tradițiile  

de Anul Nou aduc cel mai mare zgomot de pe Planetă,  locuitorii se întrec în strigăte, fiecare 

bate unde și în ce nimerește mai zgomotos,claxoanele automobilelor sună necontenit,pentru 

alungarea ghinionului și a spiritelor rele.(sursa Mediafax.ro) 

             În unele sate românești, mai ales în  Bucovina, există și astăzi obiceiul,din ajunul 

Noului An,ca flăcăii din sat să se pregătească pentru „ urat",însă ei își ascund fața sub diferite 

„măști’’,de aceea mai sunt numiți  și „mascați’’.Mascații obișnuiesc să umble în mai multe 

cete,care reunesc diverse personaje: ursul,capra,căiuții, cerbii,urâți,frumoșii, dracii, doctorii, 

ursarii, bunghierii etc.Ei merg din casă în casă, până la răsăritul soarelui,atunci când Anul Nou 

își intră în drepturi,urând gospodarilor un An Nou mai bun ,iar personajele întruchipate de 

mascați, toate joacă  și cântă, gesturile lor semnificând purificarea și fertilizarea solului pentru 

noua recoltă. Toate aceste tradiții, în care flăcăii se costumeaza și poartă măști reprezentative,de 

fapt,simbolizează, toate la un loc,un moment ce face trecerea între două cicluri de vegetație și 

de munci.In credințele arhaice,toate aceste animale:capra,ursul,calul aveau o funcție de 

protejare a gospodăriilor sau erau considerate și venerate ca animale sacre. 

                 În schimb, în prima zi a Anului Nou,flăcăii  merg cu Plugul sau Plugușorul, iar copiii  

se adună  în cete și merg pe la casele cunoscuților pentru a-i „sorcovi” și a le ura sănătate și 

belșug  în Noul An.  „Plugușorul’’ este unul dintre ele mai vechi obiceiuri de la sate,care se 

practică de Anul Nou.Mersul cu Plugul sau Plugușorul  este legat de dorința  celor care muncesc 

pământul, ca în Noul An recolta să fie mai bogată, de aceea și urările care se fac cu acest prilej 

sunt de prosperitate și bogăție. Toate aceste tradiții simbolizează și rememorarea unui timp al 

zeilor,care au fost creați, probabil dintr-o teamă  de necunoscut a oamenilor primitivi,dar și 

rememorarea „lucrărilor zeilor"(M.Eliade),repetate ,în civilizațiile arhaice,prin cultivarea 

plantelor,practicarea diferitelor munci agrare sau redate prin comuniunea omului simplu cu 

natura. 

                 Obiceiurile,tradițiile ,așa cum se mai păstrează ele în zilele noastre,în mod special în 

mediul rural,toate poartă în ele aceeași semnificație, același dor,uneori neconștientizat, al 

reîntoarcerii la origini, și  dorința de a purifica ceea ce s-a învechit.Cu toții avem în noi,intr-o 

măsură mai mare sau mai mică,’’ nostalgia unui Timp originar"(M.Eliade)și pe toți ne bucură, 

mici și mari,  prilejul sărbătorilor, pe care îl celebram în mod diferit,însă ar trebui să 

conștientizăm, poate,mai mult,că timpul sărbătorilor este și un moment al regenerării și al 

rememorării originii începuturilor.  
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Prof – Dulgheru Alina 
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Tradiții de anul nou în lume 

Prof. Fiț Liliana-Monica 

Poporul român este unul dintre cele mai privilegiate popoare, având tradiţii şi obiceiuri 

deosebite care prin originalitatea șI caracteristicile specifice, leagă timpuri vechi de cele noi, 

înţelepciunea poporului şi credinţa în Dumnezeu. În România avem cele mai frumoase 

obiceiuri  păstrate din moşi-strămoşi cum sunt  Sorcova, Pluguşorul, Capra sau umblatul cu 

Ursul. Românii merg din casă în casă, respectând datinile străbune, își fac urări pentru a avea 

noroc, bani şi a fi sănătoşi în următorul an. 

 Umblatul cu sorcova este un obicei de Anul Nou care aduce mare bucurie copiilor. 

Aceştia au acum o sorcovă confecţionată dintr-un băţ în jurul căruia s-au împletit flori de hârtie 

colorată. Mai demult, sorcova  era o crenguță de măr înmugurită care era pusă în apă în noaptea 

Sfântului Andrei și înflorea până la Sfântul Vasile. Numele de sorcovă are originea în cuvântul 

bulgar surov – verde fraged, făcând aluzie la ramura abia îmbobocită, ruptă odinioară dintr-un 

arbore. Atingând de mai multe ori persoanele cu sorcova sunt făcute urări de bine şi bunăstare 

celui vizat. Versurile populare invocă această crenguță înflorită prin versuri ca: ”florile dalbe” 

sau “florile de măr”.Sorcova: Sorcova, vesela,/Să trăiţi, să-mbătrâniţi,/Peste vară, primăvară,/Ca un 

păr, ca un măr,/Ca un fir de trandafir,/Tare ca piatra,/Iute ca săgeata,/Tare ca fierul,/Iute ca oţelul./La 

anul şi la mulţi ani!   

                                                                                                                                                

Plugușorul este ritualul unei invocări magice cu substrat agrar și este întotdeauna însoţit de 

strigături, pocnete de bici şi sunete de clopoţei. Plugul adevărat, tras de boi a fost  înlocuit cu 

un plug miniatural, mai uşor de purtat, sau cu buhaiul care imită mugetul boilor. Textul 

pluguşorului are adaptări de la o zonă la alta a țării.  Plugușorul:  Aho, aho, copii și frați, / Stați 

puțin și nu mânați, / Lângă boi v-alăturați/ Și cuvântul mi-ascultați. / Mâine anul se înoiește / 

Plugușorul se pornește/ Și începe a ura / Pe la case a colindă/ Iarnă-i grea, omătu-i mare/ Semne bune 

anul are/ Semne bune de belșug/ Pentru brazdă de sub plug/  Plugușor cu patru boi/  Ia mai mânați, 

mai flăcăi!/ Hai, hai...    

             Capra este unul dintre obiceiurile străvechi, ce fac parte din tradiţiile de iarnă, 

păstrat încă la români de Anul Nou, mai ales la sate. Capra a fost socotită de români ca 

animalul care alungă spiritele rele şi aduce noroc în noul an 

     Capul caprei este confecţionat din lemn de mesteacăn cioplit în forma cea mai apropiată de 

reprezentarea naturală, partea de jos a botului fiind lucrată într-un lemn aparte prins cu un cui, 

astfel încât trăgându-se de sfoara cu care este prins capul caprei, botul acesteia să poată 

clămpăni. În partea de sus a capului se fixează coarnele (căpriorii), alteori simple imitaţii de 

lemn, capul fiind apoi completat cu urechi, ochi de mărgele, ţinte de alamă, totul pentru a reda 

veridic simbolul pe care îl reprezintă. Capul astfel construit se fixează într-un suport alcătuit 

dintr-un băţ de lungime variabilă în funcţie de înălţimea interpretului. Corpul caprei este format 

dintr-un lăicer, lăsându-se loc liber pentru ca interpretul să poată vedea acţiunea pentru a se 

putea integra jocului.  Lăicerul este împodobit cu fragmente de oglinzi, coarne cu canafi de lână 

colorată, beteală, clopoţei. 

Jocul caprei este dirijat de cioban adresându-le strigăturile: Pe munte cu florile/ Pasc 

ciobanii caprele. Ţa ţa ţa Căpriţa ţa /La stânga şi la dreapta. Vine cerbul de la munte/ C-o steluţă-

n frunte. Frunza verde baraboi/ Hai să mergem înapoi. Bine-i şade caprei mele/ Cu cercei şi cu 

mărgele. Asta-i capra năzdrăvană/ Cu laicer şi cu năframă. Frunza verde şi-un harbuz/ Ţine, 

capra capul sus! Ş-apoi verde lemn sucit/ Jocul nostru s-o gătit.Versurile diferă de la o zonă la 

alta.  
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Umblatului cu Ursul este întâlnit doar în Moldova, de Anul Nou. Ursul este întruchipat 

de un flăcău purtând pe cap și umeri blana unui animal, împodobită în dreptul urechilor cu 

ciucuri roșii. Masca este condusă de un ”Ursar”, însoțită de muzicanți și urmată, adesea, de un 

întreg alai de personaje (printre care se poate afla un copil în rolul ”puiului de urs”). În răpăitul 

tobelor sau pe melodia fluierului, și ajutată de un ciomag, masca mormăie și imită pașii legănați 

și sacadați ai ursului, izbind puternic pământul cu tălpile. Semnificația este purificarea și 

fertilizarea solului în noul an. 

În zona Munților Apuseni sunt obiceiuri și tradiții specifice acestei zone cum sunt: 

colindatul cu ţurca, „Piţărăii”, „Haida-duru”, „Junişenii”,”Irozii”, „Viflaimul” şi „Butea 

Feciorilor”. 

În munţii Apuseni, în anumite zone „piţărăi” erau numiţi copiii colindători în seara de 

Anul Nou şi erau răsplătiţi cu nuci, mere, alune şi colăcei, denumiţi „colindreţe” sau 

„colindreţi”. În alte sate ale Apusenilor “pițărăii” merg în seara de Ajun al Crăciunului.   

         „Haida-duru” era colindatul copiilor de 4-12 ani care porneau din partea de jos a satului, 

câte doi-trei, alăturându-se acestora pe parcursul drumului şi alţi micuţi. Copiilor le era 

răsplătită colinda cu fructe şi colăcei, iar când ieşeau din curtea gazdei, rosteau cu putere 

formula specifică „Haida-duru”. 

        „Junişenii” din Sălciua,  îşi decorau pălăriile cu aşa numitele „colinzi”. Confecţionarea 

acestora constituia o preocupare deosebită atât pentru copii, dar şi pentru părinţi. „Sculaţi, 

sculaţi, boieri mari/ Florile dalbe, flori de măr/ Sculaţi voi, români plugari/ Că vă vin 

colindători…/ Şi v-aduc pe Dumnezeu/ Să vă mântuie de rău.” Colinzile se confecționau din 

lemn de salcie verde și se așezau la icoană sau grinda casei pentru binecuvântarea acesteia.În 

anumite zone ceata feciorilor ce plecau la colindat se numea “Butea feciorilor” 

          Umblatul cu Irozii se petrece în  în unele zone în preajma Anului Nou. Irozii vestesc 

nașterea Mântuitorului Hristos. Obiceiul are origine cărturărească și se găsește în multiple 

variante în funcție de zonă. Originalitatea variantei ardelene constă în faptul că prima scenă se 

deschide cu dialogul dintre Iosif şi Fecioara Maria. (...) La nivelui tuturor zonelor etno-

geografice româneşti, peste textul cărturăresc cu tematică biblică s-au suprapus forme ale 

teatrului folcloric şi elemente de factură laică, iar folclorul muzical reprezentativ pentru 

comunitatea tradiţională şi poezia ceremonială şi rituală a colindelor au influenţat reprezentările 

dramatice ale Irozilor, ceea ce detrmină producerea unui amestec hybrid specific culturii 

populare românești.                                                                                              

          Toate aceste tradiții și obiceiuri populare conferă identitate și unicitate neamului 

românesc. 
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Tradiții și obiceiuri românești 

Florean Viorica 

 

Steaua.  

      În ajunul Crăciunului,steaua care s-a arătat celor trei magi de la răsarit, este evocată 

de copii de 7-14 ani care merg la colindat ducând cu ei o stea mare împodobită cu hârtie 

viu colorată , crenguţe de brad, şi vâsc, pe care este lipită o iconiţă, copiii cântând versuri 

religioase.  

Sorcova-este un obicei practicat în ziua de Anul Nou Sorcova, vesela/ Să trăiţi, să-

mbătrâniţi,/Peste vară, primăvară,/Ca un păr, ca un măr,/Ca un fir de trandafir"/Tare ca 

piatra,/Iute ca săgeata,/Tare ca fierul/Iute ca oţelul/ La anul şi la mulţi ani!” 

   Colindele sunt niște cântece tradiționale românești, anume felicitări (urări) de tip epico-liric, 

având în general între 20 și 60 de versuri. Colindele sunt legate de obiceiul colindatului, datină 

perpetuată din perioada precreștină . 

     Termenul "colinda" este de origine latina si provine de la cuvantul latin "calendae", derivat 

din verbul "calare" ("a vesti"). Astfel, a colinda inseamna a vesti. In vechime, se colinda din 

seara de 24 decembrie, pana in 25 decembrie. Amintim ca in unele parti se mergea cu colindul 

pana in Ajunul Anului Nou. Sunt zone unde se colinda mai mult la Anul Nou, cum ar fi 

Moldova, in timp ce in Transilvania se colinda mai mult la Craciun. Colindatorii sunt chipul 

ingerilor care au vestit Nasterea Domnului. La colindat se pleaca in ordinea inversa varstei: cei 

mai mici mai intai, cu Mos-Ajunul: "Buna dimineata la Mos-Ajun...", ca dupa-amiaza pana pe 

inserate, cei mai in varsta, mai in puterea noptii sau chiar "noaptea pe la cantatori". 

         Colindele, mai pot fi numite cântece tradiţionale româneşti, care vestesc Naşterea 

Domnului, sau Crăciunul! Umblatul cu “capra’ ,obicei care ţine de regulă de la Craciun până la 

Anul Nou, numele variind de la o regiune la alta; capra, turca, brezaia, este un dans sacru, arhaic 

închinat morţii si renaşterii divinităţii.  Masca , meşteşugită ornamental din lemn si cu diverse 

costume cât mai originale, este însoţită de o ceată zgomotoasă cu nelipsiţii lăutari ce 

acompaniază dansul caprei, care saltă, se roteste,se apleacă,clămpănind ritmic din fălcile de 

lemn. Este un spectacol care trezeşte în asistenţa fiori de spaimă. 

      Dubasii este un obicei  păstrat numai  în anumite  zone, promovând colindele specifice 

locului. O dată pe an, totul e alb, imaculat, curat. Pare că natura moare, dar în sufletele noastre 

nu. Pentru cuvântul “iarnă” s-ar putea forma o definiţie, care ar spune deja totul: alb, alb şi iar 

alb!  

 

 

 

 

 

http://www.crestinortodox.ro/anul-nou/68376-anul-nou-obiceiuri-de-anul-nou
http://www.crestinortodox.ro/anul-nou/68376-anul-nou-obiceiuri-de-anul-nou
http://www.crestinortodox.ro/anul-nou/68376-anul-nou-obiceiuri-de-anul-nou
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Tradiții de Anul Nou  din satul Vadu-Părului, Comuna Albeşti-Paleologu, 

Județul Prahova 

Prof. Gabriela Giurgea 

 

M-am hotărât să scriu despre tradițiile și obiceiurile din satul Vadu- Părului deoarece 

multe dintre ele se păstrează și astăzi, unul dintre acestea fiind colindatul cu plugul din ajunul 

anului nou. 

În ajunul anului nou, foarte de dimineaţă pornesc plugurile însoţite de mascaţi. Plugul 

se organizează în anumite case şi era pregătit din vreme cu multă minuţiozitate, de asemenea şi 

costumele mascaţilor. Plugul este format  din brazi fixaţi pe un plug de fier sau pe o căruţă şi 

împodobiţi foarte frumos cu hîrtie colorată.  Plugul este însoţit de mai mulţi urători care umblă 

cu buhaiuri şi clopoţei. Buhaiul este făcut dintr-o putinică de lemn, pe unul din capete se fixează 

o piele  de animal străpunsă pe la jumătate de un smoc de fire de păr din coama cailor care atunci 

când este tras cu mâna umedă scoate un zgomot specific. Urătorii umblă îmbrăcaţi în costume 

naţionale (iţari albi, cămăşi  albe brodate pe faţă şi guler, peste care, fiind anotimp de iarnă, pun 

cojoace, iar pe cap îşi pun căciuli din blană de miel). Ȋn faţa plugului merg trăsnitorii din bice în 

număr destul de mare care şi ei au grijă să-şi împletească bicele din timp şi anume acestea se 

confecţionează din fuior de cânepă şi se termină cu sfârcuri groase tot din cânepă sau chiar 

bumbac. 

 

 

 

Mascaţii sunt nelipsiţi de la plug şi atrag cel mai mult atenţia prin costumaţia cu care se 

îmbracă. Toată costumaţia este făcută de ei în cadrul acţiunii pregătitoare a plugului. Există două 

categorii de costumaţii: una pentru babe şi cealaltă pentru moşi. Şi unii şi alţii îşi pun pe faţă 

măşti confecţionate din blănuri de iepure sau de oaie pe care se aplică boabe de fasole, ardei. Pe 

cap, moşii poartă căciuloaie din cartoane colorate, iar babele diferite blănuri şi basmale. Îmbracă, 

de asmenea, cojoace întoarse pe dos, scurteici, bunde sau rochii. Nelipsit este cuţitul, de regulă 

o baionetă pe care înfig carnea pe care le-o oferă gazda. 

 De cele mai multe ori au loc încăierări atunci când plugurile se întâlnesc transformându-

se în adevărate lupte. De altfel, asocierea tinerilor în pluguri se face şi ţinând cont de anumite 

rivalităţi.  
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Pe uliţele satului se desfăşoară un adevărat ceremonial, privit adesea doar prin garduri, 

pe după porţi, pentru că cei ce ies din curte adesea sunt bătuţi. In trecut, nici o fată de măritat nu 

se încumeta să iasă nici măcar afară din casă, fiind nevoite să privească atâta cât puteau să vadă 

doar prin ferestrele caselor. 

După ce colindă tot satul, colindătorii merg la casa  gazdei unde s-a organizat plugul şi 

aici li se oferă o masă pregătită din carnea adusă de mascaţi. 
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Obiceiuri în preajma anului nou la sârbii din Banat 

Adrian Garoiu 

 

 

INTRODUCERE  

  

        Lucrarea este inspirată de locul meu natal și zona în care trăiesc. Regiunea Banatului, mai 

ales județul Caraș-Severin este cunoscută ca fiind zona cu cel mai mare număr de naţionalităţi 

conlocuitoare, peste 20, caracterizându-se prin diversitatea culturală, lingvistică, naţională şi 

confesională. Aici  convieţuiesc comunităţile nationale: sârbă, maghiară, germană,română, 

slovacă, evreiască, rusă, ucraineană şi altele, comunităţi ce au moștenit și au lăsat o importantă 

zestre culturală.  

      Cultura si identitatea sunt vizibile în timp şi spaţiu și sunt reprezentate prin diferite forme 

printre care obiceiurile și tradițiile ce conduc la multiculturalitate și multiconfesionalism.  În 

cadrul culturii populare, datinile cuprind manifestări spirituale, credinţe, superstiţii, obiceiuri, 

creaţii artistice ce constau  în  obiceiuri consfinţite  prin  tradiţie,  cunoştinţe  transmise din 

înţelepciunea  poporului. Credinţele, practicile  magice, legendele,  superstiţiile, obiceiurile au  

fost  întotdeauna specifice și au avut caracter tradițional,  colectiv,  oral, anonim și sincretic.  

    Datinilor şi obiceiurilor de origine păgână li s-au adoptat datinile creştine, fără a anula  însă  

simbolismul  străvechi  al  marilor  sărbători.Sărbătorile  de  iarnă  se suprapun  solstiţiului  de  

iarnă, când noaptea este cea mai lungă din an, dar apare ca o speranță întrucât ziua începe să 

crească şi  celebrează  reînvierea  la  nivel macrocosmic. Reluarea  ciclului  anual  al  mersului  

soarelui  pe  cer,  adică  reinstaurarea ordinii lumii  reia un nou ciclu existenţial.   

    Sărbătoarea solstiţiului de iarnă este ca amploare şi varietate  a  obiceiurilor  incluse datinii  

străvechi,  cea  mai  însemnată  şi  semnificativă  perioadă  a calendarului  popular, marcând 

sfârşitul anului, de la Crăciun  la Anul Nou şi începutul anului, până la  Bobotează. Fiind artist 

plastic și profesor de arte, trăind aceste obiceiuri care sporesc misterul sărbătorilor de iarnă și 

participația oamenilor, toate acestea m-au fascinat și m-au determinat să scriu, mai mult, să 

ilustrez cu propriile desene executate în laviuri de tuș, această perioadă din preajma Crăciunului 

și Anului Nou la minoritatea sârbă din Banat.                                                                    Mulțumesc 

conducerii Parohiei Ortodoxe Sârbe din Reşiţa pentru tot sprijinul și informațiile acordate.  

  

  

AȘTEPTAREA CRĂCIUNULUI  
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        Căciunul, sărbătorit după calendarul gregorian, este o imensă bucurie pentru că reprezintă 

Nașterea Mântuitorului și totodată marchează sfârșitul unui post lung.Ajunul Crăciunului este 

o așteptare unică, o stare și o atmosferă de feerie, mai ales pentru copii. Aceștia stau la geam și 

scrutează cu nerăbdare orizontul, înrebându-și într-una părinții, când vine, cum vine, de unde 

vine.  

 

BĂTRÂNUL CRĂCIUN 

 
 

     Bojić Bata, Bătrânul Crăciun, vine călare prin viscol, îmbrăcat în cojoc gros de lână, purtând 

o creangă de aur nosi kitu zlata ce întruchipează Crăciunul însăși. Conform unor mituri și 

legende vechi, creanga de aur este un simbol universal al regenerării și nemuririi, asociată cu 

forța, înțelepciunea și cunoașterea, Aceste virtuți o apropie din punct de vedere simbolic de 

legenda egipteană conform căreia odată la o mie de ani, vâscul face o creangă de aur, iar cine 

are norocul să o găsească capătă puteri miraculoase și devine nemuritor.  
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BADNIAK-UL   

  

 
  

  

     Ajunul Crăciunului se mai numește și Badnji dan adică „Ziua Badniakului”.Obiceiurile 

legate de Badniak au rădăcini care se regăsesc în cele mai vechi practici religioase la popoarele 

celtice, germanice și slave, respectiv venerarea plantelor şi a arborilor.                 

     Stejarul era arborele consacrat zeului Perun, zeu al fulgerelor și al tunetului, supranumit 

unicul stăpân al lumii. La Novgorod, statuia zeului era venerată cu un foc viu, întreținut 

permanent cu lemne de stejar. Sincretismul creștinismului slav dovedește că este o religie a 

iubirii, care nu suprimă ci transformă elementele păgâne, conferindu-le un sens nou, iar astăzi 

pentru sârbi badniak-ul este arborele odrăslirii de la care se așteaptă să aducă familiei belşug 

şi sănătate.   

     În zorii dimineții stăpânul casei pleacă la pădure pentru a îndeplini ritualul. După ce a ales 

un stejar, stropeşte cu vin, uneori și cu miere, îşi face cruce şi spune: „Îmi cer iertare Badniace”. 

În acelaşi timp caută să taie creanga dintr-o singură lovitură şi în așa fel ca aceasta să cadă 

înspre răsărit. Se taie și o crenguță mai mică pentru a fi dată unui copil de parte bărbătească 

care va fi numit polojenic. Dacă în casă nu de află un băiat, acest rol poate fi acordat unei fete.  

 

 

 

ZIUA DE PACE  
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      Acestă zi este și ziua de pace, a împăcării cu toți. Este ziua în care toată lumea trăiește în 

armonie, deopotrivă oameni și animale. Lovirea și certarea animalelor este interzisă cu 

desăvârșire, întrucât se credea că cel ce nu respectă această regulă se va umple de bube și 

furuncule.  

 

 LEGENDA LUPULUI DE CRĂCIUN 

  

 

  

     Conform unei vechi legende a cărei acțiune se desfășoară în lumea subterană, lupul 

considerat unitatea contrariilor roade tot anul lanțul cu care este legat de stejar, lemnul 
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consacrat odrăslirii, nașterii și reînnoirii. Legenda spune că în momentul în care se rostește 

„Hristos se naște”, lanțul se reface. Această perpetuă acțiune este reprezentată pe un basorelief 

vechi din piatră, respectiv pe stela Donja Gocka din Serbia.   

  

PLĂMĂDIREA COLACILOR DE CRĂCIUN  

  

 
  

  

  

 

 Tot în ziua de Ajun, femeia plămădește din aluat 7 colaci Zakoni, primul  în  cinstea  

soarelui,  al  doilea  în  cinstea  lunii,  al  treilea  în  cinstea  boilor,  al patrulea pentru căruţă, 

al cincelea pentru ogoare, al şaselea pentru turmă şi al şaptelea pentru păsări. Primul este 
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colacul de Crăciun care va fi tăiat în ajun, apoi un colac pentru sănătate şi celelalte pentru 

vie, ogor, curte, animale. Colacii Zakoni se fac din acelaşi aluat, formele lor simbolizând 

ogorul, bebelușul, mâna Domnului, butoiul, luna și soarele.   

 COACEREA COLACULUI DE CRĂCIUN  

  

 

  

Colacul de Crăciun este împletit astfel ca să fie înalt și rotund și are în centru forma crucii.  

   MASA DE POST 

  

 
    Spre seară, se pregătește o masă de așteptare, constituită din colacul de Crăciun, vin și grâu, 

simbolizând jertfa Nașterii Domnului.   
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RĂSPÂNDIREA PAIELOR  

 

       Seara, ferindu-se să facă zgomot, gazda însoțită de copii culege paie din grădină. Stăpânul 

casei strânge în mănușă mici bucățele din colacii zakoni împreună cu câteva boabe de grâu, 

porumb, fasole, apoi umple un sac cu paiele aduse, bate la ușa camerei unde se află restul 

familiei. Fiind întrebat ce le aduce, acesta răspunde: „Sănătate,  voie  bună  şi belşug în casă”. 

Stăpânul casei împrăştie paiele în semnul crucii în toate  camerele  casei şi în  staulul  

animalelor.  În  unele zone   paiele   sunt răspândite  de  stăpâna casei   de   care   se   agață 

copiii  în  şir  indian.  În timp  ce  stăpâna  casei aruncă  paiele,  rosteşte: „kvoţ, kvoţ”  iar  copiii 

răspund: „piu, piu”. Paiele  răspândite prin camerele casei rămân în acestea până în a treia zi de 

Crăciun. Aducerea paielor în casă simbolizează nașterea Pruncului Sfânt în iesle. Paiele 

răspândite în casă nu se mătură trei zile.  

 COLINDĂTORII  

 
     La sfârşitul vecerniei, după ce s-au împărţit crenguţe de stejar, se aprinde focul Badniak-ului 

în curtea bisericii. Focul care se îndreaptă spre cer purifică și face ca tot răul adunat în anul care 

a trecut să dispară. Credincioşii aruncă vechea crenguţă ce au păstrat-o în timpul anului lângă 
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o icoană și primesc o nouă crenguță pe care o vor duce acasă şi o vor păstra până la ajunul 

Crăciunului anului viitor.   

Imediat după terminarea vecerniei, membrii  mai  tineri  din  sat, copiii, pleacă la colindat. 

Ei cântă din casă în casă colinde scurte, unele plin de haz, vestind sărbătoarea și urând 

belsug și prosperitate, sperând să se întoarcă cu desagii plini cu fructe, dulciuri și bani 

.  

 CERCETAREA ANIMALELOR  

  

 

  

      Prima zi după Crăciun se hrănesc animalele cu resturi din colacii zakoni, se măngâie cu 

mănușa folosită în Ajun  și li se urează să fie vii, de folos și sănătoase.  

   

SCÂNTEILE DIN FOC  

  



70 
 

 
  

     Dimineața, copilul ce a fost desemnat polojenik, însoțit de stăpâna casei ațâță focul din vatră  

cu o creangă de stejar pentru a isca scântei, rostind: „câte scântei, atâtea animale și bunăstare”. 

După ce a dat de mâncare animalelor, gazda se schimbă în haine de sărbătoare şi alături de alţi 

membrii ai familiei merge la biserică. Stăpâna casei rămâne acasă și pregătește o masa de prânz 

foarte bogată: supă, carne cu sos sau hrean, sarmale, friptură, şuncă şi cârnaţi.La prepararea 

supei nu se foloseşte carnea de găină deoarece găina „scormoneşte înapoi”.  

DUCEREA PAIELOR   

 

  

      A treia zi, se adună paiele și se duc la câmp și la vie cu tineri călare. Paiele sunt și un simbol 

solar reprezentând trupul mort al lui Veles, care este un zeu al vegetației. Anul Nou este numit 

și Crăciunul Mic. La biserică, la finalul slujbei preotul prezintă un raport despre numărul celor 

născuți, cununați și decedați. În noaptea de 13 spre 14 ianuarie, popoarele slave sărbătoresc 

Anul Nou după calendarul gregorian. În această zi, gospodinele pregătesc masa de sărbătoare 

şi împart dulciuri, nuci şi mere pentru ca în anul care vine să fie belşug în casă. Anul Nou 

îmbină tradiţiile laice cu cele creştine.Tinerii colindă în ultimele zile ale anului prin sat şi fac 

urari pentru fertilitatea pământului şi bunăstare în gospodărie.  
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       Obiceiurile au un pronunţat caracter naţional deoarece, desfășurându-se într-un spaţiu 

geografic anume, în anumite condiţii istorice, ele reflectă ideile, sentimentele  şi  concepţiile  

poporului care se împletesc contribuind astfel la unicitate.  
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Tradiţii de Anul Nou în Lume – România 

Prof. inv. Preşcolar Haţegan Roxana Iuliana 

 

     Tradiţia populară spune că de Anul Nou se înnoiesc toate, motiv pentru care e bine ca 

oamenii, în prima zi din an, să-şi pun un gând bun, ca să le meargă bine tot anul. În orice 

colţ al lumii ne-am afla în noaptea care face trecerea dintre ani , trebuie să fim conştienţi că 

fiecare ţară în parte are anumite superstiţii şi tradiţii legate de Anul Nou. 

      În România, ceremonialul de înnoire simbolistică a timpului calendaristic în noaptea de 31 

decembrie spre 1 ianuarie este numit îngropatul Anului sau, mai recent Revelion.Personificare 

a Soarelui , Anul este numit An vechi înainte de miezul nopţii de Revelion şi An Nou după 

miezul nopţii.Divinitatea Anului se naşte , creşte, îmbătrâneşte şi moare împreună cu timpul 

calendaristic pentru a renaşte după 365 de zile, respectiv 366 de zile în anii bisecţi. Toate 

obiceiurile şi superstiţiile de Anul Nou , variază în funcţie de regiune şi de ţară . Unele dintre 

ele au fost modernizate, în timp ce altele au fost uitate sai ignorate de cei tineri. 

    În noaptea de Anul Nou , persoanele nu au voie să doarmă , iar cine nu rezistă va fi somnoros 

tot anul.O altă datină spune că în Ajunul Anului Nou trebuie să ai mereu în buzunar câteva 

boabe de grâu , pentru a fi ferit de foame tot anul. De asemenea trebuie să ai şi bani în buzunar 

pentru ca noul an să nu te prindă sărac. Românii obişnuiesc să consume peşte în noaptea dintre 

ani , pentru a le asigura o trecere lină şi uşoară în anul care urmează.În noaptea dintre ani cât şi 

pe 1ianuarie nu se plânge. Conform tradiţiei ,persoanele care plâng în prima zi a anului vor avea 

un an plin cu evenimente triste.Printre cele mai frumoase obiceiuri pe care românii în noaptea 

de Anul Nou dar şi în prima zi a anului nou le au , sunt colindele care  joacă un rol extreme de 

important . Printre acestea trebuie neapărat să amintim Sorcova şi Pluguşorul. 

    Umblatul cu Sorcova reprezintă bucuria copiilor, care poartă o crenguţă înmugurită de copac 

sau o sorcovă confecţionată dintr-un băţ în jurul căruia s-au împletit flori de hârtie colorată. 

Numele de sorcovă vine de la cuvântul bulgar  “surov” (verde fraged), aluzie la ramura abia 

îmbobocită, ruptă odinioară dintr-un arbore. Înclinată de mai multe ori în direcţia unei anumite 

persoane,sorcova joacă întrucâtva rolul unei baghete magice, înzestrată cu capacitatea de a 

transmite vigoare şi tinereţe celui vizat. Textul urării , care aminteşte de o vrajă , nu face decât 

să întărească efectul mişcării sorcovei; 

Sorcova, vesela,/Să trăiţi, să-mbătrâniţi:/Ca un măr, ca un păr,/Ca un fir de trandafir./Tare 

ca piatra,/Iute ca săgeata./Tare ca fierul,/Iute ca oţelul./La anul si la multi ani! 
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      Pluguşorul este intotdeuna însoţit de strigături , pocnete de bici şi sunete de clopoţei , dar 

plugul adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu timpul de un plug miniatural , mai uşor de purtat 

, sau de buhaiul care imită mugetele boilor. La sate , pluguşorul este extreme de complex , iar 

alaiurile care merg din casă in casă duc cu ele chiar un plug. 

     Semănatul este un obicei agrar, structurat după modelul colindelor şi practicat de copii în 

dimineaţa zilei de Anul Nou , după încheierea Pluguşorului . Colindătorii purtând traiste de 

gât încărcate cu seminţe de grâu , secară, orz, ovăz, , intră în case , aruncă boabe cu mâna, 

imitând semănatul pe ogor şi urează gazdelor sănătate şi roade bogate. Ei sunt răsplătiţi cu 

mere , colaci sau bani. După plecarea lor, gospodinele adună seminţele şi le duc în grajdul 

vitelor, pentru a fi sanătoase peste an. Aho, aho copii si frati/Stati putin si nu mânaţi/Lângă 

boi vă-laturaţi/Şi cuvântul-mi-ascultaţi/Ia mai mânaţi mîi flăcăi/Hai ! Hai !/ Mâine anul se-n 

noieşte/Pluguşorul se porneşte,/Şi incepe a ura/Pe la case-a colinda/ Ia mai mânaţi măi 

flăcăi/Hai ! Hai !/Iarna-i grea, omătu-i mar/Semne bune anul are/Semne bune de 

belşug,/Pentru brazda de sub Plug/ Ia mai mânaţi măi flăcăi/Hai ! Hai !/Pluguşor cu 4 boi!!!/ 

I-a mai mânaţi măi flăcăi!!!/Şi sunaţi din zurgălăi!!!! 
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       În satele româneşti cete de flăcăi se pregătesc pentru urat respectând datinile şi obiceiurile 

din timpul sărbătorilor de iarnă. În ajunul Noului An , pe înserat îşi fac apariţia mascaţii.În 

satele bucovinene se obişnuieşte ca mascaţii să umble în cete , care reuneşte personaje mascate: 

ursul, capra , cerbii, ursarii, urâţii, frumoşii etc. După lăsarea serii , grupurile încep să meargă 

din casă în casă , până la răsăritul soarelui , atunci când Anul Nou îşi intră în drepturi. 
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   Românii il sarbătoresc în prima zi din an pe sfântul “păzitor de duhuri rele” Sfântul Vasile. 

Sfântul Vasile cel Mare, sarbătorit în prima zi a anului nou, a trăit intre anii 330 si 379, în 

vremea impăratului Constantin. Sfântul Vasile s-a născut în Cezareea Capadochiei, din părinţi 

credincioşi şi înstăriţi, Emilia şi Vasile, tatăl său fiind dascăl în cetate. Iubitor de invăţătură şi 

înzestrat pentru carte, Sfântul Vasile şi-a îmbogăţit cunoştinţele învăţând în şcolile din Cezareea, 

Bizanţ şi Atena,  

    A fost înălţat la rangul de arhiepiscop al Cezareei în anul 370,în vremuri grele pentru biserică. 

Sfântul Vasile a dus o luptă aprigă, prin scris şi cuvânt, luminând creştinătatea şi apărând dogma 

Sfintei Treimi. A murit la vârsta de 50 de ani, în ziua de 1 ianuarie, întrând în istoria creştină cu 

numele de Sfântul Vasile cel Mare . În tradiţia populară, Sfântul Vasile apare înfăţişat cu mai 

multe “chipuri”. Astfel, el apare ca unul dintre sfinţii care au fîcut minunile cele mai mari, fiind 

păzitor de duhuri rele, cu “mare putere asupra dracilor”. Astfel, cu rugăciunile lui se scot duhurile 

rele şi necurate din oameni. 

    Legenda populară spune că Sfântul Vasile s-a rugat de Dumnezeu să-i dea o zi, iar Domnul 

i-a dat-o chiar pe cea dintâi zi, cea a Anului Nou. Fericit, Sfântul Vasile a luat un clopoţel, i-a 

legat la toartă o crenguţă de busuioc şi s-a suit la Dumnezeu să-i ureze lucruri bune. De 

aceea, de Sfântul Vasile există obiceiul de a ura. 

     Un număr mare de practici magice şi ritualuri se săvârşeau în această zi, ce marchează 

începutul, nu doar al unui nou an, dar şi  in mod simbolic, al unui nou ciclu de viaţă.   Pe de o 

parte, 1 ianuarie reprezintă un moment de cumpănă, care, în funcţie de cunoaşterea tradiţiilor 

mitologice, poate fi interpretată în sensul dorit de fiecare, pe de altă parte, este o zi fastă prin 

excelenţă - este prima zi a anului, a unui nou interval de timp. 

 

                         

Şi în ceea ce priveşte vremea, tradiţia populară are numeroase interpretări. Astfel, conform 

tradiţiilor, cum e ziua de Anul Nou aşa va fi tot anul: bun sau rău. De asemenea, credinţa populară 

spune că, dacă în ziua de Anul Nou e ger mare şi dacă pe zapadă se văd multe steluţe, e semn că 

anul ce urmează va fi bun şi vor fi multe cununii.De asemenea, dacă în ziua de Sfântul Vasile 

ninge, anul ce urmează va fi unul îmbelşugat, iar dacă este senin şi geros, oamenii vor fi sănatoşi 

pe parcursul anului.  
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Tradiții de Anul Nou în Bucovina 

Prof.  Havîrneanu Mirela 

Colegiul Silvic Bucovina, Câmpulung Moldovenesc 

 

Pentru mulți dintre noi, zona geografică în care ne-am născut, reprezintă mai mult decât 

acasă. Reprezintă o proiecție a firii noastre și poate, de aceea, simțim aproape cu durere fizică 

orice cuvânt denigrator, la adresa zonei din care suntem. Pentru unii semeni de-ai noștri e totuna 

a fi din Moldova sau din Bucovina. Dacă ar putea veni de sărbători, concomitent în cele două 

zone, ar vedea că, nu doar geografia locului diferă, ci și obiceiurile, tradițiile și dialectul concură 

la această diferență.  

Tradițiile și obiceiurile de Anul Nou sunt un spectacol de interferență între istoria și 

spiritualitatea locului. În ele se combină într-un mod firesc superstițiile și credințele religioase, 

dar și evenimente istorice care au marcat sufletul bucovineanului. Astfel, trecerea dintre ani 

este marcată de jocul caprei, al ursului, al căluțului sau al Bunghierilor, ca o trecere prin timp a 

unor informații cifrate, cu nunțe sacre, pe care bucovineanul, mândru de istoria sa, dorește să le 

facă veșnice. Dansul caprei este unul dintre cele mai cunoscute tradiții de Anul Nou în 

Bucovina, fiind un spectacol de culoare și sunet. 

 

 

            Costumul este confecționat dintr-un cap de capră sculptat în lemn. Maxilarul inferior al 

acesteia este mobil și se mișcă cu ajutorul unei sfori. În timpul dansului, acesta se mișcă 

producând un sunet de clămpănire pe ritmul strigăturilor ciobanului, care spune: “Ța ța ța 

căpriță ța”. Capul dispune și de două cornițe și este fixat cu un băț ce se sprijină de pământ. 

Dansul caprei se realizează pe cântece de fluieraș, fiind unul  extrem de energic și zvăpăiat. 

 Ca și în cazul jocului ursului, sceneta în cauză implică îmbolnăvirea, moartea și învierea 

căprioarei. Trecerea simbolică prin cele trei etape ale existenței fizice și spirituale (viața, 

moartea, învierea) atestă existența unor credințe precreștine asemănătoare cu cele din 

creștinism. Demn de remarcat aici, este faptul că, acesta animal are valențe sacre în 
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spiritualitatea dacică, fiind considerat animal de bun augur, simbol al vieții și fertilității. Se 

cunoaște amănuntul că, acesta era mereu oferit de daci, ca dar de nuntă și niciodată dat de 

pomană pentru sufletul unui mort. Așadar dansul caprei este în chip simbolic un dans al vieții. 

Dansul ursului este un alt dans ritualic de trecere in Noul An, considerat așa dacă, ne 

reamintim simbolistica lui sacră în spiritualitatea dacică. Acesta se bucura de un respect 

deosebit, fiind prezent ca simbol, prin firele provenite din blana sa și aruncate în scăldătoarea 

copiilor, imediat după botez. Protector al naturii, dar și al destinului omului, îndepărta prin 

arderea ritualică a firelor de păr, deochiul si boala. Dansul ursului prefigurează un dans magic 

al medicinei populare, un simbol substitut, care preia asupra sa necazul omului pentru ca mai 

apoi să îl învingă prin moartea și învierea sa. 

 

 

Nici costumul de urs nu se lasă mai prejos, ca simbolistică, fiind de fapt unul dintre cele 

mai complexe. Pregătirea lui necesită multă iscusință și meticulozitate. Capul ursului este 

realizat dintr-o piele de miel întinsă pe un suport metalic. Aceasta se împodobește cu mărgele. 

Pe corp, tinerii ce întruchipează urșii poartă un cojoc gros întors pe dos sau o blană de oaie. În 

mână țin o bâtă cu un franj roșu. Cetele urșilor cuprind până la șase flăcăi, ce își arată forța și 

iscusința, prin ridicarea ursarului pe bâte. Dansul ursului este caracterizat de o întreagă scenetă, 

reprezentată de moartea ursului, reînvierea lui, rotirea în cerc și ridicarea în toiag. Este cel mai 

apreciat dans din toate, mulțumită spectaculozității. 

Dansul căluțului este răspîndit pe un areal mai mare, regăsindu-se și în Moldova. 

Costumul de căiuț este reprezentat de un cap de cal din lemn îmbrăcat în pânză albă, peste care 

se așează diverse alte obiecte, precum oglinzile sau panglicile. Întregul dans se desfășoară sub 

comanda unui căpitan, fie în linie, fie în cerc sau față în față. Desigur, masca de căiuț diferă de 

la zonă la zonă, întrunind multe forme pe teritoriul Bucovinei. 
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Calul este un simbol mitologic al tradiției românești, semnificând viața tumultoasă și 

moartea. În tradiția din Bucovina, calul are rol în protejarea gospodăriei. Este un animal frumos 

și agil, însă imprevizibil în mișcări. Dansul căiuților este una dintre cele mai frumoase tradiții 

de Anul Nou în Bucovina. Tinerii ce sunt aleși pentru a purta costumațiile de cai trebuie să fie 

foarte buni dansatori și să cunoască repertoriul zonal. Ei reprezintă vitalitatea, tinerețea și 

înțelepciunea. 

Jocul Bunghierilor (Bunghiereasca), reprezintă un joc mai nou, din punct de vedere al 

apariției istorice, marcând trecerea de la o organizare socială strict românească la una străină, 

așa cum reiese și din afirmația doamnei Vera Romaniuc : "Ei sunt o parodiere a elementului 

austriac. La cumpana anilor, oamenilor le era permis sa se revolte si sa critice sub aceasta masca. 

De fapt, bunghierii nu sunt niciodata mascati, ei sunt frumosii cetelor de la Anul Nou".  

Dansul ritmat acompaniat de strigătele tinerilor, are un efect antrenant asupra 

auditoriului. 

Scopul ritualic al dansului este acela de a asigura bunăstarea gospodarului , care îi 

primește în curtea sa. Refuzul de a găzdui acest dans, echivalează cu recunoașterea indirectă a 

falimentului în plan gospodăresc, care urmează să aibă loc. 

 

 

Un element specific Bucovinei, în cadrul obiceiurilor de iarnă, este bunghierul, 

"frumosul" Anului Nou. Bunghierii sunt întâlniți sub formă de jandarmi în cetele de la Udești, 

de împărați la Bosanci, unde există un joc, împărații de Bosanci. 



79 
 

Obiceiuri de Anul Nou în Dobrogea 

Prof.înv.primar Herenciuc Rodica Loredana 

 

 

Sărbătorile de iarnă în Dobrogea ar fi mult mai sărace și lipsite de farmec, fără colinde. 

Ele vestesc atât Crăciunul, cât și Anul Nou. Uratul pe la case este un obicei străvechi, precreștin 

și are scopul de a atrage norocul și bogăția în locuințele în care colindătorii sunt primiți. Anul 

nou este marcat în Dobrogea, de urările cu Plugușorul, Sorcova, Capra, Struțul și Plugul. Sunt 

tradiții care se păstrează în special în mediul rural, în localitățile din Constanța și din Tulcea, 

însă și copiilor de la oraș le place să colinde. Fie că le învață la școală sau acasă, ei merg an de 

an să le ureze gospodarilor, spor în casă și belșug, fiind răsplătiți cu bani, covrigi, nuci și mere. 

Etnologii spun că plugul reprezintă simbolul fertilităţii pământului. Colindătorii merg 

cu Plugușorul în ultima zi din an. Urările făcute sunt pentru rodnicia recoltelor, deoarece 

agricultorii doresc să aibă pământ foarte fertil. Ei îi așteaptă pe colindători, iar în anumite zone, 

agricultorii cred că nu vor avea noroc tot anul la semănat și recoltat, dacă nu primesc plugul în 

ograda lor. Ei apreciază că prosperitatea și recolta bogată sunt chemate de către colindători care 

vin cu pluguşorul. Urările sunt însoțite de sunetul clopoțeilor, al buhaiului și de pocnetul 

bicelor. 

 

                  

 

Pe vremuri, Sorcova era confecţionată din câteva ramuri de pomi fructiferi sau de 

trandafir, tăiate și puse în apă la înmugurit și înflorit în ziua de Sfântul Andrei sau de Sfântul 

Nicolae. Ea simbolizează vegetația de primăvară, de aceea colindele se cântă iarna, despre 

florile dalbe flori de măr sau mărgăritar. Ritualul sorcovitului în dimineața de Anul Nou, 

presupune să fie bătut de câteva ori pe umăr cel care este colindat, sorcova fiind apreciată ca o 

baghetă magică, ce are calitatea de a transmite sănătate, tinerețe și fertilitate. 
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Obiceiurile de Anul Nou, gravitează în jurul jocurilor cu măști. În zonele din Dobrogea, 

colindele au ajuns prin intermediul celor stabiliți în regiune, care au adus și obiceiurile din alte 

zone. Românii veniți din Moldova, Muntenia sau Transilvania, au oferit satului dobrogean 

aceste tradiții, pe care le-au adaptat specificului local, spun etnologii. 

 Cele mai răspândite obiceiuri populare de Anul Nou sunt jocurile în care predomină 

măștile de animale și personaje travestite. Măști urâte sau frumoase, de moși sau babe, animale, 

plugari sau vânători sunt folosite de săteni și au o diversitate impresionantă de caractere. Ei 

umblă peste tot prin sat și nu lasă nici o zonă necolindată, pentru a găsi răul, oriunde s-a ascuns 

acesta.În satul Vișina din județul Tulcea, în ajunul Anului Nou colindă cetele de flăcăi, cu 

căluți, cu capra și cu ursul. 

 

        

 
 

https://discoverdobrogea.ro/wp-content/uploads/2019/12/20191231_104623-scaled.jpg
https://discoverdobrogea.ro/wp-content/uploads/2019/12/20191231_104354-scaled.jpg
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Tot în nordul Dobrogei, în comuna Luncaviţa, îşi fac apariţia „moşoii”. Aceşti 

colindători cu măşti colorate sunt o emblemă a localităţii. Moşoii întruchipează spiritul 

strămoşilor veniţi pe lumea asta ca să alunge spiritele rele din calea naşterii lui Iisus, vestind 

totodată anul cel nou, la care adaugă urările pentru sănătate şi belşug. Moşoii au un costum 

făcut din blană, lung până la pământ şi măşti din tărtăcuţe la care se adaugă panglici colorate, 

coarne de berbec, flori şi mărgele. Sărbătoarea Moşoaielor la Luncaviţa, Tulcea, este un obicei 

străbun păstrat cu sfințenie de localnici. Moșoiul și moșoicuța reprezintă cele mai arhaice forme 

ale creștinismului, alungătorii tuturor nenorocirilor care încearcă să pună stăpânire pe sfârșitul 

anului și să contamineze noul an care vine. 

Moșoiul are rolul de a „curăța” sufletul de rău, de a găti conștiințele, vestind și slăvind 

Nașterea Mântuitorului! El apără și sfințește casa gospodarului, aranjând-o atât pentru Crăciun, 

cât și pentru Anul Nou. El este „moșul” casei, bătrânul ancestral, sfătuitorul, ocrotitorul, cel 

care previne și care nu trebuie să lipsească din nicio gospodărie. Mosoii sunt tineri îmbrăcati în 

piele de vulpe, cu cojoc lung de lână. Pe cap poartă coarne de cerb sau de berbec, iar fața le este 

acoperită de o mască confectionată din cătrună (tărtăcută). La brâu sunt încinși cu o centură lată 

de care sunt prinse tălăngi mari sau mai mulți clopoței. 

  Cetele sunt formate din 20 – 30 de moșoi. În seara de 24 decembrie, în ajunul 

Crăciunului, cetele de moșoi defilează în centrul comunei Luncăvița. Apoi, pleacă în satele 

Luncăvița și Rachelu și colindă din ușă în ușă. Confecționarea și pregătirea măștilor, învățarea 

și repetarea colindelor, a dansului ritualic, organizarea paradei din ajunul Crăciunului și ultima 

defilare de Bobotează, reprezintă etapele principale acestei mari sărbători din Dobrogea. 

Zgomotul produs de cioaie și de talangă pregătește noul an care se apropie, îl curăță de 

rele, îl primenește. Luncavița trezește în decembrie tradiția ancestrală, care protejează prezentul 

și viitorul și trăiește alături de simbolurile ei cele mai de preț, care renasc mereu.Cântecele 

colindătorilor care însoțesc moșoaiele sunt păstrate în forma lor arhaică și se cântă pe cete: „La 

lină fântână” (colind de fată mare), „Colindul ăl mare – Dinaintea istor curții”, „Doamnele” 

(colinde pentru casa gospodarului), „Cerbul”, „Ciutele” (colinde de vânătoare), „La creangă de 

vișinel” (colind de copil), etc. 
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Compunerea şcolară 

Jinga Ioana 

 

Compunerile şcolare reprezintă cadrul cel mai propice pentru formarea, consolidarea şi 

perfecţionarea deprinderilor de exprimare corectă, orală şi scrisă a elevilor. Activitatea legată 

de dezvoltarea exprimării corecte a elevilor este foarte complexă. Se desfăşoară în sfera 

întregului proces de învăţământ, la toate disciplinele şcolare, precum şi în cadrul activităţilor 

extraşcolare. 

Valoarea lecţiilor de compunere constă în primul rând , în faptul că oferă condiţii optime 

pentru punerea elevilor în situaţia de a exersa în mod sistematic actul exprimării ; activitatea 

elevilor la aceste lecţii angajează în mod efectiv capacităţile lor intelectuale , de creaţie . 

Compunerile realizează, pe de o parte, o sinteză a tot ceea ce învaţă elevii în cadrul 

orelor de limbă şi comunicare, precum şi la celelalte obiecte de învăţământ, mai ales sub 

raportul corectitudinii exprimării . Pe de o parte, ele constituie cel mai nimerit prilej de 

valorificare a experienţei de viaţă a elevilor, de manifestare a imaginaţiei şi fanteziei lor 

creatoare. 

După cum arată însuşi termenul de „compunere” elementele de creaţie, originale, de 

compoziţie, reprezintă obiective de bază ale acesteia, precum şi criteriul principal de evaluare 

a tuturor activităţilor de comunicare, pe care elevii le realizează, fie în clasă, fie în afara orelor 

de curs, atât oral cât şi în scris. 

Compunerile sunt de o foarte mare diversitate . Indiferent însă de felul lor acestea oferă 

condiţii pentru a pune elevii în situaţia să desfăşoare o activitate creatoare, astfel încât fiecare 

lucrare a lor să fie rodul unui efort intelectual, al imaginaţiei şi al fanteziei lor, şi nu doar o 

simplă reluare a unor lucruri dinainte ştiute. 

Elevii, chiar şi cei din clasele mai mici dispun de asemenea resurse. În acest sens, 

uncunoscut pedagog contemporan îşi exprimă opinia, afirmând că :”Este, adesea, în 

primacopilărie, o prospeţime a imaginaţiei, o curiozitate neobosită, un fel de geniu poetic, pe 

care savanţii ajunşi la maturitate, nu le pot regăsi decât cu mare greutate .A preda gramatica, 

făcând totodată să fie iubită literatura, a face cunoscute regulile şi metodele ştiinţelor fără a 

micşora plăcerea de a cerceta şi bucuria de a descoperi aceasta este sarcina grea, dar exaltată a 

educatorului” (Gaston Berger, Omul modern şi educaţia sa, EDP, Bucureşti, 1973 ) 

Pentru realizarea acestui obiectiv este necesară stabilirea, cu foarte multă atenţie, atât a 

subiectului compunerilor cât şi a felurilor acestora . De asemenea, trebuie sporită ponderea 

compunerilor care solicită în mai mare măsură activitatea independentă , creatoare a elevilor. 

         Compunerea pe baza unui şir de ilustraţii îi pregăteşte pe elevi pentru alcătuirea 

unorcompuneri după un tablou. În realizarea primelor compuneri de acest fel este bine ca 

imaginile să fie însoţite de anumite enunţuri care să orienteze elevii asupra felului în care 

acestea trebuie observate pentru a reda nu numai conţinutul ci şi sentimentele pe care acestea 

le exprimă . 

Activitatea creatoare a elevilor în alcătuirea unei asemenea compuneri trebuie să 

vizeze,pe lângă descifrarea suportului vizual respectiv, şi stabilirea succesiunilor /secvenţelor 

sale,precum şi eventualele semnificaţii ale unor detalii. 
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În realizarea primelor compuneri de acest fel este bine ca imaginile să fie însoţite 

deanumite enunţuri care să orienteze elevii asupra felului în care acestea trebuie observate 

pentru a reda nu numai conţinutul ci şi sentimentele pe care acestea le exprimă . 

Compunerile pe baza unui şir de întrebări sunt recomandate de programa şcolară încă din clasa 

a II-a.Cele mai bune surse, care asigură un grad mai înalt de originalitate, sunt observaţiile 

şiimpresiile personale ale elevilor, culese din contactul nemijlocit cu realitatea, precum 

şiinformaţiile pe care le au din întreaga lor activitate de învăţare.Redactarea compunerii trebuie 

să fie rezultatul unei activităţi creatoare din parteaelevilor. Elevii vor trebui să depună un anumit 

efort intelectual în a răspunde corect la întrebări,în a găsi expresii frumoase dar şi pentru a găsi 

cele mai potrivite forme de exprimare, cu ajutorul cărora se realizează compunerea respectivă . 

      O primă formă o constituie cea efectuată de învăţător şi constă în efectuarea corectării 

integrale a greşelilor.Se au în vedere următoarele aspecte : 

 dacă s-a tratat subiectul dat 

 dacă s-a respectat planul 

 cantitatea de informaţii 

 modul de redactare 

 ortografia 

 punctuaţia 

 aspectul general al lucrării 

CAUZELE, PREVENIREA ŞI CORECTAREA GREŞELILOR DE SCRIERE ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

    Realizarea reuşitei şcolare presupune cunoşterea ştiinţifică a tuturor factorilor careconcură la 

dezvoltarea procesului de învăţământ .Cunoaşterea variatelot manifestări ale elevilor , motivaţia 

psihopedagogică a acestora în raport cu vârsta , respectiv clasa în care sunt încadraţi , reprezintă 

o problemă capitală , mai ales pentru clasa I , unde copiii vin în contact cu o nouă experienţă 

de viaţă. În funcţie de rezultatele acestei cunoaşteri, învăţătorul ştie să- şi desfăşoare activitatea 

în cadrul lecţiei pentru a preîntâmpina eşecul şcolar .Alături de familie, rolul şcolii este 

primordial, deoarece numai în şcoală se crează un raţional proces instructiv -educativ organizat 

. 

    Printre alte obiective, şcoala îl include pe copil într-un sistem în care să fie treptat înlăturate 

aspectele negative ale educaţiei din familie, precum şi a deprinderilor necorespunzătoare de 

folosire a limbajului .  Legat de această problemă a limbajului trebuie să reţinem că orice 

neintegrare în structura limbii, fie de natură organică, fie de natură organică, educativă sau de 

instruire poate duce la o disortografie caracterizată prin abateri, greşeli şi erori ortoepice, 

ortografice şi de punctuaţie, mai ales în clasa I şi la începutul clasei a II-a , când se pun bazele 

pronunţării , cititului şi scrisului .Este bine ştiut că „ e mai uşor de construit de la început , decât 

de surpat o construcţie greşită şi de ridicat pe temelii noi alta , corespunzătoare” (Gheorghe 

Beldescu , Ortografia în şcoală, EDP , Bucureşti, 1973  ). 

Ţinând seama de acest lucru, trebuie să identificăm cauzele disortografiei , cauze care ar putea 

fi : 

 cauze şcolare – activitatea nediferențiată 
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 cauze produse de mediul social 

 cauze psihopedagogice 

      Nerespectarea normelor ortografice şi de punctuaţie are cauze multiple şi, prin urmare, 

îndreptarea răului nu poate fi făcută printr-un sistem de măsuri care să vizeze 

suprimareaîntregului complex de factori cauzali . 

Bibliografie: 

Gaston Berger, Omul modern şi educaţia sa, EDP, Bucureşti, 1973 

Metodica predării limbii române EDP , București 1985 

Gheorghe Beldescu , Ortografia în şcoală, EDP , Bucureşti, 1973  
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Obiceiuri și tradiții de Crăciun și Anul nou în România 

Iano Paula Georgiana 
Crăciunul la români este o importantă sărbătoare religioasă. În satele românești, unde tradiția 

se mai păstrează femeile și bărbații încep pregătirile cu mult timp înainte de această sărbătoare. 

Bărbații își fac ordine în curte, curăță grajdurile (locurile unde adăpostesc animalele), iar 

femeile își curăță casele și pregătesc mâncare tradițională specifică acestei sărbători: tobă, lebăr, 

sarmale, caltaboși, colaci, cozonaci, pită, prăjituri, salate, cârnați sau friptură și alte bunătăți 

românești.   

  

  

  

Carnea folosită pentru prepararea bucatelor de Craciun este proaspătă, întrucât de Ignat, în data 

de 20 decembrie, are loc obiceiul tăierii porcului.  

  

  

  

Sărbătoarea Nașterii Domnului se ține pe 25, 26 și 27 decembrie. În Ajunul acestei sărbători 

(seara dinaintea zilei de 25) în toate satele din țară începe colindatul. Acesta este cel mai 

important obicei românesc de Crăciun, grupuri de copii, băieți și fete, femei și bărbați merg din 

casă în casă și duc vestea Nașterii Mântuitorului prin colindele lor (cântece specifice de 

Crăciun, care conțin acest mesaj), iar după ce colindă, ei sunt răsplătiți la fiecare casă cu diferite 

bunătăți. Colindătorii sunt primiți cu bucurie deoarece se spune că ei aduc sănătate și un an 

prosper, apoi sunt recompensați cu nuci, mere, colaci și, mai recent, bani.   
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         În Maramureș, cei care colindă sunt oameni în toată firea. Obiceiul este să treacă pe la 

fiecare casă, iar apoi, cu tot cu gazdele care i-au omenit (ospătat, servit cu bunătăți), să continue 

colindatul. Postul Crăciunului ia sfârșit și fiecare se poate bucura de mâncărurile rituale: 

preparatele din porc, sarmalele, colacii și cozonacii, prăjiturile și vinul. Cele trei zile de 

sărbătoare ale Crăciunului aduc liniște și pace în case. Există și o perioadă de post culinar și 

spiritual ce se ține înaintea Crăciunului, timp de șase săptămâni sfârșindu-se în noaptea de 

Crăciun. În Ajun de Crăciun există obiceiul de a se împodobi în casă sau în curte un brad cu 

diferite globuri, cu beteală ori cu bomboane de ciocolată numite saloane. În aceste zile sfinte – 

25, 26 și 27 decembrie – se respectă tradiții vechi de sute de ani. Colindatul este unul dintre 

aceste obiceiuri. Atât grupuri de copii, cât și grupuri de adulți se strâng laolaltă și merg să 

colinde la casele vecinilor sau la casele altor oameni. Atunci se cântă „O ce veste minunată”, 

o melodie foarte veche și foarte populară în popor, cât și „O brad frumos”. Totodată 

colindătorii sunt serviți cu produse alimentare (colaci făcuți în casă) sau bani. Persoanele de 

origine slave din România sărbătoresc și în data de 7 ianuarie Crăciunul pentru că de fapt 

Crăciunul lor este pe aceea dată la două săptămâni după Crăciunul românesc, ortodox. Toți 

colindătorii, indiferent de vârstă, primesc un colac – ce simbolizează soarele; de asemenea ei 

primesc mere și nuci. În ziua de Crăciun nu se spală rufele și nu se dă nimic de împrumut; 

animalele din ogradă primesc mâncare din belșug; se spune că dacă animalele se culcă pe partea 

stângă atunci iarna va fi lungă și geroasă.   
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         Și în zona Moldovei, Crăciunul este o sărbătoare importantă. Toate activitățile ce au loc 

în ziua Ajunului sunt de fapt un ritual pentru protecția animalelor, a livezilor și a gospodăriei: 

femeile fac curat în toată casa și pregătesc colaci, iar bărbații au grijă să înapoieze orice lucru 

luat cu împrumut. Tot în această zi, femeile coc un colac de forma cifrei 8, care în primăvară 

urmează să fie afumat și pus între coarnele boilor ce ară pământul. În Ajun, femeile pregătesc 

masa de Crăciun, care trebuie să conțină vreo 12 feluri de mâncare, multe dintre acestea fiind 

din carne de porc, sacrificat cu câteva zile mai înainte. Tot în ziua Ajunului încep să meargă 

colindătorii pe la casele oamenilor: de dimineață colindă copiii cei mai mici, spre după-amiază 

școlarii, iar către seară colindă tinerii.   

  

   

         În Bucovina se crede că toate colindele sunt rostite pentru ca diavolii să dispară, iar satul 

să fie curat în noaptea de Crăciun; de asemenea, se spune că este un mare păcat dacă o 

gospodărie are ușa închisă în Ajunul Crăciunului și nu poate să-i primească pe colindători. În 

Ialomița, cetele de colindători cutreieră ulițele satelor și gospodăriile țărănești, făcând 

tradiționalele urări, melodiile și textele poetice ale colindelor fiind minunate. Adevăratul 

colindat se desfășoară în seara și noaptea de Crăciun. Colindătorii se adună în cete și își aleg un 

conducător numit de obicei „vătaf” sau „jude”. Colindătorilor propriu-ziși li se alătură câțiva 

flăcăi cu sarcina să poarte, în saci și traiste, darurile primite. Odată intrați în curtea casei, 

colindătorii își deapănă repertoriul înaintea membrilor casei, adunați în prag, cântecele fiind 

întotdeauna însoțite de dansuri. Apoi, gazda invită colindătorii în casă, unde înainte de așezarea 

la masă pentru ospățul comun, vătaful (liderul) cetei poruncește să se cânte alte câteva colinde. 

Numărul colindelor depinde în mare măsură de rangul gazdei și de belșugul de daruri pe care 

ea urmează să le ofere colindătorilor.  
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Bradul de Crăciun   

Simbolul sărbătorilor de iarnă este mult doritul brad de Crăciun. Acesta exista în tradițiile 

românești cu mult înainte de era creștină. Bradul este cel mai important arbore din obiceiurile 

românești, fiind prezent la cele mai importante evenimente din viața unui om: botezul, căsătoria 

și înmormântarea. Se consideră că bradul aduce noroc, viață lungă, prosperitate și fertilitate, 

motiv pentru care oamenii își împodobesc casa cu crengi de brad. În ziua de azi, toată lumea 

abia așteaptă să împodobească bradul; acest obicei are loc în ajunul Crăciunului sau în noaptea 

de Crăciun, când Moș Crăciun aduce, pe lângă cadouri, și bradul frumos împodobit cu globuri 

și beteală.  

  

  

  

  

Steaua  

Un alt obicei care în timp și-a pierdut semnificația este mersul cu 'steaua' – obicei vechi ce se 

întâlnește la toate popoarele creștine. Acesta avea menirea de a vesti oamenilor nașterea lui 

Hristos: copiii care mergeau cu 'steaua' se deghizau în magi și vesteau marea minune. Cântecele 

despre stea provin din surse diferite: unele din literatura bizantină ortodoxă, altele din literatura 

latină medievală a Bisericii Catolice, câteva din literatura de nuanță Calvină și multe din ele, 

chiar din tradițiile locale. Micul cor al stelarilor, care intră în casă în zilele Crăciunului, cântă 

„Steaua sus răsare”, „Trei Crai de la Răsărit”, precum și alte cântece.  
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Umblatul cu Capra sau Obiceiul Caprei   

Acest obicei ține, de regulă, de la Crăciun până la Anul Nou. Măștile care evocau personaje 

biblice sunt înlocuite de masca unui singur animal, al cărui nume variază de la o regiune la alta: 

”cerb” în Hunedoara, ”capră” sau ”țurcă” în Moldova și Bihor, ”boriță” (de la bour) în 

Transilvania de Sud. În Muntenia și Oltenia, capra e denumită „brezaia” (din cauza înfățișării 

pestrițe a măștii) și obiceiul se practică mai ales de Anul Nou. Capra se face dintr-un lemn scurt, 

cioplit în formă de cap de capră, care se învelește cu hârtie roșie, peste care se pune o altă hârtie, 

neagră, mărunt tăiată și încrețită, sau se lipește o piele subțire cu păr pe ea. Cercetătorii presupun 

că dansul caprei, precum și alte manifestări ale măștilor zoomorfe (care înfățișează animale) 

întâlnite în satele românești la vremea Crăciunului provin din ceremoniile sacre arhaice 

închinate morții și renașterii divinității.  

  

  

  

  

Dansul Ursului   

Umblatul cu Ursul este întâlnit doar în Moldova, de Anul Nou. Ursul este întruchipat de un 

flăcău purtând pe cap și umeri blana unui animal, împodobită în dreptul urechilor cu ciucuri 

roșii. Masca este condusă de un „ursar”, însoțită de muzicanți și urmată, adesea, de un întreg 

alai de personaje (printre care se poate afla un copil în rolul „puiului de urs”). În răpăitul 

(zgomotul) tobelor sau pe melodia fluierului și ajutată de un ciomag (băț mare și gros), masca 

mormăie și imită pașii legănați și sacadați ai ursului, izbind puternic pământul cu tălpile. 
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Semnificația este purificarea și fertilizarea solului în noul an. Există ipoteza că la originea 

acestui obicei s-ar afla un cult dacic.  

  

  

  

  

 

  

Plugușorul și Sorcova   

În prima zi a noului an, se merge cu Plugușorul și cu Sorcova, obiceiuri ce invocă prosperitatea 

și belșugul pentru gospodăria celui care primește colindătorii. Se spune că cei care nu primesc 

cetele de colindători vor avea necazuri și sărăcie în anul ce vine.   

 În ajunul Anului Nou, în Moldova, cete de flăcăi și de bărbați de curând însurați pleacă cu 

Plugul. Străvechi obicei agrar (care se referă la agricultură – cultivarea pământului – ocupație 

străveche a românilor) derivat dintr-o practică primitivă, trecut printrun rit de fertilitate, 

Plugușorul a ajuns o urare obișnuită de recolte bogate în anul care abia începe. Plugușorul este 

întotdeauna însoțit de strigături, pocnete de bici și sunete de clopoței, dar plugul adevărat, tras 

de boi, a fost înlocuit cu timpul de un plug miniatural, mai ușor de purtat, sau de buhaiul care 

imită mugetul boilor. La sate, „Plugușorul” este însă extrem de complex, iar alaiurile care 

merg din casă în casă duc cu ele chiar un plug.   
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„Aho, aho, ho-ho / Mâine anul se-noiește / Plugușorul se pornește / Si începe a brăzda / Pe la 

case a ura / Iarna-i grea, omătu-i mare, Semne bune anul are / Semne bune de belșug / Pentru 

brazda de sub plug”, sunt câteva versuri ale Plugușorului, care tradițional se cântă în ultima zi 

a anului.   

  

  

  

De asemenea, odată cu intrarea în Noul An, de Sfântul Vasile, este bine să se ureze pentru 

bunăstare, iar în acest sens „Sorcova” este cel mai cunoscut colind. Un obicei de Anul Nou, 

care aduce mare bucurie copiilor, este umblatul cu Sorcova. Aceștia au o crenguță înmugurită 

de copac sau o sorcovă confecționată dintr-un băț în jurul căruia s-au împletit flori de hârtie 

colorată. Numele de sorcovă are originea în cuvântul bulgar surov (verde fraged), făcând aluzie 

la ramura abia îmbobocită, ruptă odinioară dintr-un arbore. Atingând de mai multe ori 

persoanele cu sorcova sunt făcute urări de bine și bunăstare celui vizat.  
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Sărbătorile de iarnă în România 

 
Elev: Blaga Antonia Maria 

Prof. Iano Paula Georgiana 

 
  

          În România, sărbătorile de suflet vor fi întotdeauna Crăciunul și Anul Nou, acestea 

aducându-ne în suflet o mare bucurie. Colindele, cozonacii, mirosul de brad, clopoțeii care se 

aud din casă în casă, cadourile care ne înveselesc, mâncarea tradițională (sarmalele, salată de 

beouf, pâinea de casă făcută în cuptor de către bunici, străbunici, etc.), toate acestea fiind o 

mare importanță a acestor sărbători.   

  

  

Ajunul Crăciunului se sărbătorește în fiecare an în data de 24 decembrie, iar ziua de Crăciun 

în 25 decembrie, iar la trecerea dintre ani în 31 decembrie este Ajunul Anului Nou și în data 

de 1 ianuarie este Ziua de Anul Nou.   
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În 6 ianuarie este Boboteaza, atunci toti preoții vin și sfințesc toate casele oamenilor, împreună 

cu câțiva copii care cântă „Troparul  Botezului Domnului” ( În Iordan botezându-Te Tu, 

Doamne....”).  

  

         

Românii spun că sărbătorile de iarnă încep de la Sfântul Nicolae (06 noiembrie) și se 

termină în 7 ianuarie, în această zi fiind Sfântul Ion. Începând din 15 noiembrie românii 

pot asculta colinde, copiii se adună și se pregătesc pentru a colinda oamenii în seara de 

Crăciun și în seara de Anul Nou.   
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      În România, de Crăciun se taie multi porci, iar din organele acestora se fac răcituri, cârnați, 

caltaboși, tobă, jumări, slănină fiartă sau afumată. După ce termină cu tăierea porcului, femeile 

fac cozonaci pentru colindători, mâncare pentru musafiri, fac curățenie, iar apoi se aranjează 

frumos și așteaptă colindătorii. De Anul Nou, românii se pregătesc iar cu bucate alese, 

cozonaci, prăjituri, mâncare și ii asteapta pe cei care vin să le ureze „ Un An Nou Fericit" .   

 

       În România există foarte multe tradiții de Crăciun și Anul nou, fiecare zonă fiind diferită. 

De exemplu, în Bihor, de Anul Nou se umblă cu „ CAPRA", acesta fiind un dans tradițional 

românesc jucat de către un băiat mascat în chip de capră. Capra și ceilalți colindători merg din 

casă în casă, le urează și le dansează oamenilor în prag de Revelion.  

  

            

     În seara de Anul Nou se mai merge și cu „PLUGUȘORUL" și „SORCOVA", acestea fiind 

niște poezii care ne transmit urări de bine pentru anul care vine, sănătate, bucurii, impliniri, 

etc. Ele sunt recitate ca niște strigături, iar copii vestesc sosirea lor prin pocnete de bici, sunete 

de clopoței.  
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 În unele zone din România cum ar fi Brăila, Galați sau Tulcea de Anul Nou tradiția spune că 

trebuie sa mănânci pește ca sa fii iute ca el. În alte zone se spune că trebuie să mananci 12 

boabe de strugure, câte unul pentru fiecare lună a anului, pentru prosperitate, iar în alte părți 

trebuie să te pupi cu persoana iubită sub vâsc la trecerea dintre ani, pentru bunastarea relației, 

căsniciei.  
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Ornament pentru bradul de Crăciun 

 
Elev- David Stănica 

Prof- Ispir Florentina 
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Moş Crăciun – Moşul Bun… Tradiţii și obiceiuri de Iarnă 

Ispir Iuliana-Florentina 

 

„Tradiţie - ansamblu de concepții, de obiceiuri, de datini și de credințe care se statornicesc 

istoricește în cadrul unor grupuri sociale sau naționale și care se transmit (prin viu grai) din 

generație în generație, constituind pentru fiecare grup social trăsătura lui specifică”3. 

Iarna este anotimpul cel mai frumos al copilăriei iar Sărbătoarea Sfântă a Naşterii Domnului 

este legată, la vârstele mici, de venirea lui Moş Crăciun – Moşul Bun, sosirea lui fiind un 

eveniment important pentru omenire.  

Despre Moş Crăciun se spune că, “prezenţa femeii Salomi la naşterea lui Iisus a generat în 

cultura populară invenţia unui soţ al femeii, numit Crăciun” Personajul are prezentări diferite: 

“un om bătrân”, “pastor bătrân cu barbă albă”, “vecinul lui Moş Ajun”, “fratele mai mic al lui 

Moş Ajun”, “un sfânt”, “gazda unde s-a născut Hristos” etc. În Europa personajul vine din 

Laponia cu o sanie trasă de reni (cerbi), în seara de Ajun şi astfel se dezice în cea mai mare 

parte de originea religioasă, religiozitatea rămânând doar – Ajunul Naşterii Domnului. 

În perioada comunistă Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, personaj existent şi azi în 

Rusia, pentru a nu lega personajul de religie, ci mai mult de credinţa laică.Personajul este foarte 

iubit de copii şi adulţi în  acelaşi timp. De ce de adulţi? Pentru că apariţia lui Moş Crăciun în 

faţa copiilor luminează deopotrivă copiii – prin emoţia afişată la vederea lui, şi adulţii – prin 

bucuria de a-şi vedea copilul fericit. 

La grădiniţă, deşi de cele mai multe ori serbările sunt condamnate (fiind o sursă de stres al 

copilului, după unii), se mai desfăşoară încă aceste activităţi care, sunt un bun prilej de 

cunoaştere reciprocă, de descoperire şi apreciere a eforturilor depuse de copii în încercarea de 

a-şi câştiga autonomia.Voi prezenta câteva imagini din activitățile laice, care arată bucuria şi 

emoţia înfăţişată de copii la această vârstă, la vederea Moşului. 

 

Serbări școlare 
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În ultimii ani, am încercat să împletim serbările școlare cu activitățile comune: educatoare-

preșcolari-părinți, în care confecționăm felicitări sau decorațiuni de Crăciun, dar din care nu 

lipsește personajul lui Moș Crăciun! 

 

Activitățile comune: educatoare-preșcolari-părinți 

    

 

Dar nu numai activitățile laice au devenit o tradiție în grupa noastră. Și cele religioase, au un 

rol important. Educația pentru societate este strâns legată, în cultura noastră, de educația 

religioasă. O serie întreagă de comportamente se pot învăța combinând aceste două educații. 

Prin proiectul ,,Educaţie prin credinţă”, pe care îl inițiem în fiecare an școlar, ne propunem 

să ajutăm copiii, să înţeleagă, că educaţia creştină este calea care ne oferă stabilitate, încredere, 
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şi de multe ori salvarea din anumite situaţii sau stări. Ea poate cultiva pornirile bune şi anula pe 

cele rele, formând buni creştini în rândul copiilor prin conduita de zi cu zi. 

Cu acest prilej, în fiecare an de Crăciun, Preotul împarte daruri celor mici. Mai mult, o dată 

la trei ani, grupa Piticilor Năzdrăvani sponsorizează, prin donații, un elev, care nu a avut de a 

fi înstărit. Donațiile se fac în comun de către: educatoare, părinți, preșcolari și Preot și din banii 

strânși se cumpără: haine, încălțăminte, rechizite și produse alimentare. Elevul are posibilitatea 

de ași alege singur produsele, însoțit fiind de către un părinte.  

Donațiile Preotului către preșcolari: 
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Donațiile comune către elevi: 

    

 

  

Știm că tradițiile noastre sunt neconvenționale, dar ne dorim să le împărtășim cu drag. 

Aş recomanda fiecărei persoane să încerce să retrăiască, în fiecare an, sentimentul copilăriei 

alături de cei dragi şi aş dori să pot să aflu ce sentiment îi încearcă pe fiecare dintre ei.  
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Tradiţii de Anul Nou în Banat 

Prof.Jurchela Cristina 

 

   Obiceiurile şi tradiţiile româneşti au ca şi modalităţi de exprimare muzica, coregrafia, 

gestica sau mimica.  

Obiceiurile şi tradiţiile marchează diferite evenimente: 

-unele dintre ele ce se desfăşoară de-a lungul anului; 

-altele, care se referă la diferite momente din viaţa omului; 

În lucrarea de faţă aş dori să prezint câteva din obiceiurile şi tradiţiile din preajma 

Anului Nou din zona Banatului. 

Din spusele bătrânilor din satele bănăţene, s-a păstrat tradiţia ,,Calendarului de ceapă’’. 

În noaptea din ajunul Anului Nou, oamenii de pe la sate realizau un astfel de calendar pentru a 

afla cum vor fi lunile din cursul anului sub aspectul cantităţii de precipitaţii. Calendarul era 

realizat dintr-o ceapă, pe care o tăiau în doisprezece părţi egale. Fiecare parte reprezenta câte o 

lună a anului. Pe fiecare coajă de ceapă se presăra sare, apoi se aşezau în ordine, realizând 

succesiunea lunilor din calendar În dimineaţa de 1 ianuarie se verifica acest calendar. În funcţie 

de cantitatea de apă de pe foile de ceapă, se putea estima pentru fiecare lună din an, dacă va 

avea un nivel crescut de precipitaţii sau va fi secetă. 

Termenul de,, Revelion ’’vine din limba franceză,, Reveillon’’ şi înseamnă veghe sau 

ospăţ la miezul nopţii. De aici tradiţia de a avea o masă bogată şi de a nu dormi în noaptea dintre 

ani. Bănăţenii se adună în jurul mesei de Revelion şi respectă cu sfinţenie ceea ce au învăţat din 

bătrăni . Nu se mănâncă carne de pui , deoarece puiul atunci când scormoneşte în pământ, el se 

mişcă înapoi, aceasta însemnând retragere. Porcul este recomandat în meniul de Revelion, 

deoarece conform superstiţiilor acesta caută cu râtul tot inainte  peste tot . Deasemenea, se 

manâncă peşte, deoarece peştele înaintează cu multă uşurinţă, iar cei care îl consumă vor reuşi 

să se strecoare foarte uşor în diferite situaţii. Strugurii sunt fructele care nu trebuie să lipsească 

de pe masa de Revelion. Se consideră că aduc bogăţie şi prosperitate. 
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Se spune că la trecerea dintre ani, în buzunarul fiecărui om trebuie să se găsească bani, 

pentru a avea spor la ei pe parcursul anului. În ceea ce priveşte îmbrăcămintea , ea trebuie să 

fie nouă şi măcar un obiect vestimentar să fie de culoare roşie. 

Un obicei foarte îndrăgit de copii este în ajunul Anului Nou , când se merge cu 

,,Pluguşorul’’ si cu ,,Sorcova’’ pe la case. Copiii interpretează melodic versurile specifice, iar 

la final sunt răsplătiţi de gazde . 

Tradiţiile rămân şi se păstrează din generaţie în generaţie, iar urarea rămâne mereu aceeaşi : 

,,LA MULŢI ANI CU SĂNĂTATE ŞI BELŞUG!’’ 

 

 

 

 

 

JOCUL URȘILOR ÎN BIHOR 

Prof- Moca Mihaela 
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Obiceiuri și tradiții de anul  nou în zona Bihorului 

Elev Copos Denisa 

Prof.coord. Moca Mihaela 

 

 Perioada Anului Nou este cea mai frumoasă pentru mine, pentru că atmosfera e de 

sărbătoare, toată lumea e veselă și fericită, casele împodobite și familiile se adună împreună. 

Pentru mine e un motiv în plus de bucurie, pentru că tatăl meu, plecat la muncă în străinătate, 

se întoarce acasă la noi pentru câteva zile. Acest lucru se întâmplă în multe familii din localitatea 

mea, Sînicolaul Român,  de foarte multți ani,  deci pot spune că întoarcerea acasă a celor plecați 

în străinătate e deja o obicei pentru noi. 

 Colindele şi clinchetele de clopoţel, mirosul proaspăt de brad, dar şi de cozonaci, 

darurile aşteptate cu nerăbdare, toate creează în sânul familiei o atmosferă de basm, linişte 

sufletească şi iubire. 

Cu totii acasă ne putem bucura de tradițiile de Anul Nou. Împodobirea casei cu 

ornamente ca să o facem cât mai frumoasă este una dintre aceste tradiții. Ca și element 

tradițional, vechi, înfrumusețarea casei se face cu planglici colorate, dar mai nou acest obicei a 

fost schimbat pentru că se folosesc ghirlande colorate din beculețe. 

O altă tradiție o reprezintă grupurile de oameni care vin cu Plugușorul, trecând pe la 

fiecare casă. Ca o incantaţie magică, textul urării se transmite din tată în fiu şi nu există român 

să nu-l cunoască. Este o urare pe care românii o îndrăgesc și o fredonează și la noi, în Bihor, dar 

și în fiecare colț al țării. Versurile vechi, dar originale ale Plugușorului s-au păstrat sute de ani și 

continuă să ne surprindă în fiecare an.  

Plugușorul, în versurile sale, are legătură cu muncile câmpului și recolta de anul ce 

urmează. Grupul cu Plugușorul este destul de mare, poate fi format din mai mulți tineri sau 

copiii care colindă în prima zi din noul an. În unele sate se merge chiar cu plugul.  O tradiție la 

noi în localitate e și mersul cu Plugușorul în familie, cu mic cu mare, la rude sau vecini. 

 

Tot în ajunul Anului Nou are loc o tradiție care mie îmi place foarte mult și care are 

legătură cu citirea viitorului. Se numește „Vergelul” și la acest obicei participă în special tinerii 
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necăsătoriți și părinții acestora. Tinerii vor să afle ce le rezervă viitorul, dacă se vor căsători și 

cu cine. Cel care joacă rolul de ghicitor în viitor se numește „Vergelatorul”. Ca și recuzită se 

folosesc niște bețe de la războiul de țesut, o covată folosită la frământatul pâinii, două farfurii 

sau două cofe cu sau fără apă și un cearșaf. Băieții și fetele aduc fiecare câte un inel, baieții 

plătesc muzica, se aduce băutură și mâncare. Apoi e ghicit viitorul în funcție de obiectele alese 

de tineri: inel – nuntă, ban – bogăție, pieptene – bărbat colțos, cuțit – ceartă, piatră – căsătorie 

amânată etc. 

Tot în perioada aceasta, între Crăciun și Bobotează,  copiii umblă cu Steaua, un obicei 

foarte vechi care amintește de Steaua care a vestit nașterea lui Isus și i-a călăuzit pe cei trei 

magi. Cei care suntem colindați de acești copii, după ce termină programul, le oferim bani, 

dulciuri, mâncare etc. 

Din păcate, anul acesta  nu am sărbătorit Anul Nou cum ne-am obișnuit, satul a fost 

trist, tradițiilor nu au mai fost respectate datorită pandemiei. Am avut ocazia să vedem așa ce 

mult ne lipsesc oamenii dragi, dacă nu ne puteam vedea cu ei. Dar, speranța unor sărbători din 

nou frumoase, cu revederea tradițiilor de Anul Nou pentru anul viitor ne facem ne avem grijă 

de noi și cei dragi pentru a reintra în normal și a duce mai departe toate aceste obiceiuri 

minunate ce fac parte din identitatea noastră. 

 

Gândim la scară mare, acționăm cu pași mărunți 

Mureșan Cătălina 

 

Echipa managerială a Școlii  Gimnaziale „Artemiu Publiu Alexi”-Sângeorz-Băi, 

Bistrița-Năsăud –Bosancu Adrian-director și Mureșan Cătălina-director adjunct, în urma 

discuțiilor din cadrul Consiliilor Profesorale și Consiliul de Administrație, a hotărât că e necesar 

ca Școala să fie implicată în proiecte care aduc un plus de valoare europeană, care să motiveze 

elevii să vină cu drag la școală/activități, în cadrul acestor proiecte elevii având posibilitatea de 

a-și perfecționa, de a-și pune în practică și de a-și valoriza competențele participând la 

competiții, excursii, schimburi de experiență-socializând și perfecționându-și competențele de 

comunicare. 

 Așa se face că, în vara anului 2018 dl. director Bosancu Adrian a depus candidatura 

școlii pentru proiectul POCU (Programul 

Operațional Capital Uman) –Proces 

educațional optimizat prin activități de 

mentorat în școlile bistrițene, cod SMIS 

106557, proiect coordonat de ISJBN, care 

are ca scop creșterea calității serviciilor 

educaționale prin îmbunătățirea de 

competențe-cheie actorilor implicați în 

activități educaționale cu scopul de a 

reduce și elimina riscul părăsirii timpurii a 

școlii. Candidatura a fost aprobată, 

proiectul fiind implementat din luna 

aprilie 2019 și va continua până în ianuarie 

2021. În acest proiect sunt incluse șapte 

școli din județ. La nivelul școlii noastre 

cadrele didactice implicate în proiect sunt: 
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Bosancu Adrian-director școală, Mureșan Cătălina-mentor local, Gaveniuc Raveca-consilier, 

Ureche AnaMaria-mentor formator.  

Activitatea proiectului se desfășoară pe mai multe planuri. În ceea ce privește elevii-38 

de elevi –clasele a –III-a și a-IV-a–din aprilie 2019 si până în noiembrie 2019 –după servirea 

prânzului-au participat la activități de metorat/consiliere susținute de Mureșan 

Cătălina/Gaveniuc Raveca. Părinții elevilor implicați în proiect au participat la activități de 

mentorat/consiliere-Școala Părinților. .Din 2 decembrie 2019 alți 35 elevi-seria II-beneficiază 

de serviciile educaționale oferite de proiect.  Privitor la cadrele didactice, acestea participă la 

programe de formare-ACTOR-Alege Competențele Transversale pentru Obținerea 

Reușitei Profesionale și CCDPEI-Consolidarea Competențelor Didactice pentru 

Promovarea Educației Incluzive și sunt implicate în scrierea de mini-proiecte și coordonarea 

acestora la nivelul școlii. 

În 19 august 2019, Monica Halaszi, absolventă a școlii noastre-în prezent-profesor de 

limba română la Colegiul Național „Liviu Rebreanu”, Bistrița, scria pe o rețea de 

socializare:”Dacă ești director și îți pasă cu adevărat de școală ta, înscri-o în programul 

Edu Networks!”.  

Aceste cuvinte au fost un adevărat imbold pentru directorii școlii care –ca un prim pas-

au căutat foarte multe informații despre Edu Networks, Așa au aflat că  este “un program de 4 

ani în care o comunitate de specialiști în educație, business și 114 școli lucrează împreună 

pentru a face ca peste 64.000 de copii să vină cu drag la școală”( https://ave-romania.ro/edu-
networks/) și că “școlile admise în acest program vor beneficia de acces la resurse, consultanță, 

mentorat, facilitatori profesioniști și instrumente de lucru noi și moderne, precum și organizarea 

unor sesiuni de lucru cu comunitatea locală”. A urmat scrierea aplicației și emoțiile în vederea 

rezultatului, având în vedere că au fost foarte mulți aplicanți. În 23 septembrie 2019 vestea bună 

a venit: școala noastră a fost admisă în clusterul Bistrița-Năsud-un grup de 10 școli care în 

următorii 4 ani vor face schimb de experiență și de resurse cu mentori și facilitatori profesioniști 

pentru a crește calitatea educației. 

Într-un interviu acordat site-ului HotNews.ro, 26 septembrie 2019, Măriuca Talpeș-

inițiatoarea programului declara: “E primul proiect de transformare al școlii. Ne propunem ca 

în 2035 România să fie în top 10 al sistemelor de educație din Europa. Școlile au fost selectate 

pe baza formularelor completate de directorii de școală, nu au fost întrebări ușoare, ci am 

transpus întrebările pentru manageri directorilor de școală. Așa ne-am dat seama cât de mult își 

doresc transformarea. Școlile selectate sunt din județele Bacău, Bistrița-Năsăud, București, 

Ilfov, Buzău, Dâmbovița, Galați, Hunedoara, Olt” 

Scopul proiectului Edu Networks este să încurajeze școlile să dezvolte o cultură 

organizațională democratică, o dezvoltare sustenabilă și inovare, să reducă abandonul școlar,să 

îi apropie pe copii de școală, să genereze rezultate școlare mai bune, să scadă analfabetismul 

funcțional, să crească motivația profesorilor și să dea acces școlilor la resurse educaționale de 

calitate. Partenerii acestui proiect sunt: Lidl România, Bitdefender, Asociația pentru Valori în 

Educație, Fundația Noi Orizonturi, Romanian Business Leaders, Asociația OvidiuRo, Finnish 

Teacher Training Centre, Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice 

România, Școala de Valori, Asociația InfinitEdu, Teach for Romania. 

În cadrul proiectului, 28 de învățători ai școlii noastre și 8 învățători ai Școlii din Tureac 

participă la „Ateliere de Literație ”  în cadrul cărora găsesc răspunsuri la întrebările: „Cum 

alegem texte potrivite fiecărei vârste?” „ Ce metode și tehnici folosim pentru a forma abilitatea 

de lectură?” „ Cum îi motivăm pe copii să citească?”, în cadrul formării asigurându-se masa de 

prânz și materiale didactice în vederea aplicării noțiunilor la clasă.  

https://ave-romania.ro/edu-networks/
https://ave-romania.ro/edu-networks/
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Tot în cadrul proiectului Edu Networks, directorul adjunct participă la Academia de 

Leadership și Management Școlar care vizează transformarea abilităților de leadership și 

management prin traininguri, workshopuri, mentorat, coaching personalizat, instrumente de 

evaluare, studii de caz, întâlniri cu speakeri și lideri de succes. 

Cu siguranță că aceste două proiecte în care Școala Gimnazială “Artemiu Publiu Alexi” este 

implicată vor avea un efect transformațional benefic atât pentru elevi și cadre didactic cât și 

pentru părinți și comunitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATIVITATE ÎN SCRIS 

 
Oprea Alexandra-Cristina  

 

 

SCRISUL LIBER  

 

     Scrierea liberă este atunci când le este permis elevilor să pună în practică ceva ce au învățat 

deja. Accentul pe o activitate „liberă” le permite eleviilor să producă mesaje într-un mod mai 

puțin ghidat și controlat. Cele mai importante elemente în scrierea liberă: 

      Configurarea și organizarea unei lecții. Elevii trebuie să parcurgă etapele înainte de a se 

putea gândi la o sarcină de scriere. Acest lucru va depinde de nivel și abilitate. Este întotdeauna 

recomandat să fie bine stabilite: activitatea de dinainte prin brainstorming, discuțiile, ascultarea 

sau lectură legată de subiect. Toate acestea vor fi de ajutor pentru elevi în finalizarea producției 

scrise. Subiectele alese trebuie să fie interesante pentru a trezi interesul elevilor în producerea 

de mesaj scris. 

     Modalitatea de abordare pentru deschiderea unei astfel de lectii trebuie sa fie folosită ca o 

trambulină pentru a putea utiliza o varietate de abilități în cadrul lecției. Este importat ca elevii 

să înțeleagă ce li se cere, să se simtă fericiți cu privire la procesul final de scriere și să fie 

încrezători în ceea ce fac. 

Natura asimilării 

 

Asimilare 

 

Procesul de preluare și înțelegere deplină a informațiilor sau a ideilor. 
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     Natura asimilării este un proces de gândire care este necesar pentru ca elevii să înțeleagă pe 

deplin ceva și, prin urmare, să progreseze. Asimilarea trebuie să aibă loc pentru ca elevii să 

treacă la nivelul următor, pentru a pune împreună elementele de bază ale limbajului. 

A învăța o limbă sau a învăța ceva înseamnă a construi o casă. Începi cu fundațiile și apoi le 

construiești, pas cu pas, puțin câte puțin. De fiecare dată când adăugați mai multe elemente, 

înseamnă că s-a înțeles pe deplin cerința lingvistică, se va continua să se facă acest lucru de 

fiecare dată când se ajunge la progrese. 

 

Natura asimilării în contextul vorbirii 

 

     Asimilarea este un termen din fonetică pentru a descrie procesul unui sunet vorbit influențat 

de sunetul care vine înainte sau după acesta. În vorbirea nativă, unele sunete consonante se pot 

schimba. Aceasta este pentru a ne permite să trecem cu ușurință de la un cuvânt la altul. 

Acesta este mai mult un punct de vedere tehnic decât un punct de învățare explicit. Poate fi 

extrem de dificil pentru elevi să se identifice sau să observe. Din punct de vedere al predării 

propriu-zise, elevii ar trebui să aibă un nivel intermediar superior. 

 

Formă scrisă: Formă vorbită 

 

     Modalități în care partea scrisă poate fi corectată. Există multe modalități și metode de 

corectare a lucrărilor scrise. Va depinde foarte mult de profesorul, de elevi, dar și de nivelul de 

înțelegere al acestora. Este important de reținut că nu există o modalitate corectă sau greșită din 

punct de vedere „real” de a corecta munca, profesorul va trebui să îi înțeleagă pe elevi și nevoile 

lor și să lucreze la acest aspect.  

     Înainte de a analiza o varietate de metode pentru a marca lucrările scrise. Nu  trebuie tăiat 

totul, nu este necesar să fie utilizat stiloul roșu, poate fi bifată doar lucrarea în partea de jos sau 

scris doar calificativul, spre exemplu: bine. Este necesar un echilibru între punctele pozitive și 

negative. Nu trebuie setate temele sau sarcinile scrise. Este de preferat să fie o simpatizare cu 

elevii, deoarece nu este ușor să scrii într-o limbă străină! 
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Exprimarea opiniei 

 
Oprea Alexandra-Cristina  

 

 

EXPRIMĂ-TE LIBER 

 

      Dezbaterile pot fi un mod fantastic de a permite elevilor să își exprime opinia. Există sute 

de subiecte de dezbatere care pot fi folosite în sala de clasă, trebuie alese cele care să atragă și 

îi intereseze pe elevi, ceea ce îi va inspira să contribuie cu idei. Subiectele pot fi formale sau 

mai controversate, de exemplu teme precum: „Ce ati alege blana falsa sau blana reală? Meniu 

vegetarian sau nu? Învățământ online sau la școală? Medicina occidentală sau metode antice și 

remedii homeopate? Jocurile video sunt de vină pentru violența la copii. 

     Unul dintre jocurile preferate de către elevi este balonul cu aer cald. Acest joc îi determina 

pe elevi sa utilizeze limba engleză și în același timp să se distreze: Regulile  jocului: Sunt 8 

persoane într-un balon cu aer cald, care este pe cale să se prăbușească. Pentru a supraviețui, 5 

persoane trebuie aruncate peste bord. Acest lucru se poate face într-o varietate de moduri,  

oferiți elevilor o persoană celebră sau numiți o anumită profesie. Idei pentru oameni celebri: 

Madonna, Orlando Bloom, etc. Idei pentru profesii: un doctor, un luptător, etc. 

     Ei trebuie să spună de ce ar trebui să rămână in balon, oferind diverse motive, pe care să le 

susțină prin argumente solide. 

Lipsa informației  

    Activitățile de informare sunt o modalitate de concentrare pe timpul ridicat de vorbire al 

elevilor și de a asigura o comunicare maximă în clasă. Activitățile pot fi folosite pentru a 

încuraja și exersa gândirea critică, la fel ca lucrul în perechi, grupuri sau echipe.  Aceasta în 

sine este o modalitate pozitivă de a crește motivația și de a menține elevii implicați pe măsură 

ce focalizarea și ritmul se schimbă. Aceasta este o formă „reală” de sarcină de comunicare, 
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studenții ar putea avea nevoie să ceară ca ceva să fie repetat și reformulat. Activitățile pot fi 

utilizate la toate nivelurile de la nivel de începător în sus, trebuie doar asigurat ca nivelul de 

vocabular să fie adecvat.  

     În această eră modernă, limba scrisă este mai populară decât limba vorbită. Poate fi văzut în 

multe activități din viața de zi cu zi pe care oamenii le fac în această lume. Majoritatea  preferă 

să folosească limbajul scris pentru a comunica cu ceilalți și pentru a le face activitățile mai 

ușoare și mai eficiente. De exemplu, utilizarea de mesaje text și e-mail, ambele sunt mai 

eficiente decât comunicarea telefonică sau față în față, deoarece pot economisi energie, timp și 

spațiu. În plus, forma scrisă tinde să fie permanentă și mai durabilă mult timp.  

     Fiind unul dintre produsele lingvistice, precum și mijloacele de comunicare, limba scrisă are 

nevoie de o abilitate specială. Ca urmare, abilitățile de scriere devin abilități importante în 

dezvoltarea unui produs scris. Prin urmare, oamenii trebuie să stăpânească aceste abilități pentru 

a putea scrie și comunica bine cu ceilalți. 

     Scrisul devine un lucru important care trebuie să fie bine stăpânit de toți oamenii pentru a 

putea scrie și comunica. În contextul educației, scrisul devine o abilitate importantă de învățat, 

deoarece face parte din patru abilități proeminente care trebuie să fie stăpânit bine de către 

studenți, dar nu este ușor să stăpânești această abilitate. 

 

     Scrierea corectă presupune ortografia corectă, formarea corectă a literelor, scrierea lizibilă, 

punctuația corectă, alegerea vocabularului potrivit, utilizarea corectă a gramaticii, îmbinarea 

corectă a frazelor și utilizarea corectă a paragrafelor. Aceste sub-abilități sunt destul de 

complexe, astfel încât creează unele probleme pentru elevii din clasa de scriere. Scrierea corectă 

presupune ortografia corectă, formarea corectă a literelor, scrierea lizibilă, punctuația corectă, 

alegerea vocabularului potrivit, utilizarea corectă a gramaticii, îmbinarea corectă a frazelor și 

utilizarea corectă a paragrafelor. Dificultatea este cauzată de cele mai multe ori de 

abilitățielevilor de scriere. Pulverness și Williams sugerează că unele dintre sub-abilități sunt 

legate de acuratețe, adică folosirea formelor corecte de limbaj.  

     Aceste sub-abilități sunt destul de complexe, astfel încât creează unele probleme pentru 

elevii din clasa de scriere. Pe baza afirmației de mai sus, este clar că scrisul nu este o abilitate 

ușor de stăpânit. De asemenea, este susținut de următoarele motive. În primul rând, abilitatea 

de scriere este plasată în ultima parte după trei abilități și anume ascultarea, vorbirea și citirea. 

În al doilea rând, scrierea este importantă pentru studenții care trebuie să comunice în viața lor 

de zi cu zi, cum ar fi scrierea unei scrisori, mesaje scurte și scurte.  

     Studenții sunt familiarizați cu scrisul, acesta are multe puncte importante care fac ca scrisul 

să nu fie atât de ușor pe cât se presupune. De exemplu, când elevilor li se cere să scrie o nuvelă, 

se așteaptă să ia în considerare cel puțin conținutul, organizarea, vocabularul, punctuația și 

gramatica. Li se cere să învețe această abilitate mai profund, înainte de a-și formula ideile. 
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https://www.edutopia.org/discussion/12-fun-speaking-games-language-learners 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiceiuri de iarnă din Moldova 

Prof. Pascu Elena-Lacramioara 

 

Sarbatorile de iarna sunt prilej de bucurie pentru tot mapamondul.Romanii intotdeauna 

transforma Craciunul intr –o sarbatoare de neuitat.Craciunul in Moldova este deosebit.In orice 

loc vei merge :Bacau,Botosani,Iasi,Vaslui,vei avea ocazia sa participila tot felul de traditii si 

obiceiuri care mai de care mai frumoase. 

   Ca in fiecare zona din Romania,ziua de 5 decembrie a fiecarui an este marcata de 

asteptarea lui Mos Nicolae ,mosul care lasa cadourile mult visate in ghetutele luistruite cu multe 

zile inainte si cu multa atentie.Tot in aceasta perioada gospodinele,asemeni furnicilor ,incep 

pregatirile pentru Craciun,cand se sarbatoreste Nasterea Domnului. 

 Copiii incep sa repete colindele stramosesti,uraturile pentru Noul An, obiceiurile 

specific marcarii trecerii dintre ani:Plugusorul,Caprita,Ursul,Calutii,obiceiuri pastrate din mosi 

,stramosi.Fiecare incearca sa si interpreteze rolul cat mai bine si sa ramana in amintirea gazdelor 

pe care le vor ura.Este de neuitat seara de 24 Decembrie ! 

Copiii mici si mari pornesc cu colidul pe ulitele satului si vziteaza toate casele vestind 

Nastera Domnului Iisus Hristos.Gospodinele ii rasplatesc cu colaci,mere,nuci,prajituri,dar si 

bani.Mesajul lor este acela  de a anunta Nastera Domnului,care umple de bucurie inimile 

gazdelor.Locuitorii Moldovei obisnuiesc sa participe in prima zi de Craciunla slujbele 

religioase  de la biserica ,dupa care iau masa in familie alaturi de toti cei dragi. Este un moment 

cu o incarcatura emotionala deosebita si de maxima importanta pentru noi romanii. 

In noaptea de 31 decembriepre 1 ianuarie ,copiii viziteaza casele oamenilor si recita 

PLUGUSORUL traditional,obicei prin care se ureaza bun venit NOULUI AN. In prima zi a 

Anului Nou,pe 1 ianuarie ,cand este  sfantul Vasile si toti cei care poarta acest prenume sunt 

sarbatoriti ,copiii merg cu semanatul.Ei rostesc versurile traditionale :  

https://www.edutopia.org/discussion/12-fun-speaking-games-language-learners


112 
 

Sorcova, vesela,/Să trăiți, să-mbătrâniți,/Ca un păr, ca un măr,/Ca un fir de 

trandafir,/Tare ca piatra,/Iute ca săgeata,/Tare ca fierul,/Iute ca oțelul. 

„La Anul și La Mulți Ani!” si arunca boabe de orez,porumb,grau ,ca simbol al 

prosperitatii si bogatiei.Gazda nu trebuie sa mature casa in acea zi si sa lase boabele arunca de 

copii pentru a avea parte de recolte bogate in noul an. Consider ca Moldova este cea mai 

frumoasa regiune a tarii,cand vine vorba de obiceiuri. 

Aceste traditii sunt transmise din generatie in gneratie si sunt pastrate cu sfintenie in 

mintea si sufletul  moldovenilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradiții de Anul Nou în Banat 

Prof. Pîrvu Simina 

Viața socială a comunităților sătești ființează, trăiește prin obiceiuri, pe care le exprimă și, 

în același timp, le realizează. Obiceiurile sunt niște mecanisme de funcționare a vieții sătești, 

ele reflectă concepția despre lume a oamenilor, contextul socio-cultural în care ei trăiau, dădeau 

un anumit ritm vieții. A le respecta și a le practica însemna, pentru oamenii satului, a stabili un 

echilibru în viața comunității, între muncile de peste an și perioadele de odihnă.  

Calendarul popular reprezintă „o încercare de a aduna la un loc tot ceea ce constituie 

coordonata temporală a vieții țărănești, acel când ce caracterizează întregul complex de practici 

magico-rituale ce însoțește modul de a vedea lumea al omului vechilor societăți tradiționale [...] 

Nu este numai o ordonare a timpului, o limitare a momentelor sacre în înșiruirea cotidiană a 

zilelor profane, o ținere în evidență a curgerii timpului. Rostuind lucrul și viața, calendarul este 

într-adevăr acea știință a vieții, rânduială a vremii, a ști când să faci sau când să nu faci un lucru”  

Obiceurile reprezintă o parte importantă în cultura populară, deoarece, în trecut, întreaga 

viață a omului, ocupațiile, muncile de peste an, relațiile cu semenii erau întrețesute cu obiceiuri. 

Obiceiurile acționează după niște legi nescrise, spre deosebire de societatea umană guvernată 

de legi, norme, reguli și, datorită acestui fapt, sunt cele mai rezistente în timp.  

Specialiștii au numit grupurile de sărbători cicluri, patru la număr,  în funcție de anotimpuri, 

dar și în funcție de muncile agricole, strâns legate de ciclul naturii, care moare (toamna, iarna) 

și reînvie (primăvara, vara): obiceiuri de primăvară, de vară, de toamnă şi de iarnă. În 

colectivitățile tradiționale, fiecare etapă importantă a ciclului este marcată prin diverse obiceiuri.  

Cu toate că obiceiurile au o structură cât de cât unitară pe întreg teritoriul țării, în cotidianul 

popular, fiecare ținut are moduri diferite de a se exprima prin intermediul obiceiurilor.  



113 
 

      În această privință, Banatul contribuie la procesul cultural cu o zestre bogată, atât din punct 

de vedere cantitativ, cât și calitativ, reprezentând, pentru contemporaneitate, un important 

document de patrimoniu tradițional. Acesta stă mărturie pentru a evidenția identitatea etnică și 

culturală (veche și puternică) a locuitorilor acestei regiuni, „fenomen care oferă o viguroasă 

bază pentru o cercetare comparativă a fondului comun etnologic multietnic bănățean”2, căci, 

de-a lungul vremii, diverse grupuri etnice au conviețuit cu populația românească autohtonă din 

anumite zone etnografice bănățene (stratul daco-roman, slav, șvăbesc, sârb și maghiar) și  și-au 

lăsat amprenta asupra zonei, influențând obiceiurile locului. Unele datini s-au păstrat din 

străbuni, altele și-au pierdut semnificația și originea. Banatul rămâne depozitarul tradițiilor 

unice formate prin contopirea identităților culturale ale comunităților care au marcat istoria 

acestei regiuni.  

      Bănățenii respectă cu sfințenie tradițiile vechi de sute de ani. Fie că vorbim de văzutul 

ursitului în noaptea de Revelion, sau diverse obiceiuri alimentare, oamenii din Banat așteaptă 

noul an cu obiceiuri străvechi menite să aducă bunăstare. Spre exemplu, în ajunul Anului Nou, 

tinerii necăsătoriți practică o serie de tradiții prin care se crede că își vor găsi jumătatea. De 

pildă, imediat ce preotul anunță ajunul, fetele pornesc să caute crenguțe de măr dulce. Dacă 

acestea sunt acoperite de brumă, viitorii soți vor fi oameni înstăriți; în caz contrar, vor fi săraci. 

În mod similar, obiceiul vergelatului le indică tinerilor cu ce fel de persoană se vor căsători.       

Sub oalele de pe masă se așază mai multe obiecte - bani, semințe de grâu, ace, pieptene, pâine. 

Fata sau băiatul trebuie să ridice trei oale; dacă descoperă acul, pâinea și pieptenul înseamnă că 

perechea lor va fi un om bogat, dar urât.  

       În unele localităţi din Banatul Montan, judeţul Caraş-Severin, sătenii folosesc calendarul 

din foi de ceapă pentru a prezice dacă noul an va fi ploios sau secetos. În noaptea de ajun de An 

Nou se taie din ceapă douăsprezece foi, care sunt botezate cu numele lunilor din an. Foile se 

aşază pe pervazul unei ferestre şi se pune sare în cantităţi egale în fiecare coajă. După miezul 

nopţii, sătenii încep să aprecieze lunile ploioase după cantitatea de apă care se strânge în fiecare 

foaie de ceapă.  

      Toate aceste obiceiuri încă se mai păstrează, deci cine mai are neamuri în satele bănăţene 

este fericit, pentru că aici oamenii încă mai ştiu să nu uite ceea ce este frumos şi trainic.  
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Anul nou în familie 

Rafa Cristina-Daniela 

Prof. coord. Pîrvu Simina 

       De Anul Nou, bănățenii își păstrează tradițiile și obiceiurile, care sunt transmise mai 

departe, din generație în generație, atât în mediul rural, cât și în mediul urban. Potrivit tradiţiei, 

fetele din Banat se piaptănă şi se uită într-o oglindă care are câte o lumânare în fiecare din cele 

patru colţuri şi sunt convinse că astfel îşi vor vedea ursitul.   

      Copiii merg cu Plugușorul pe la casele oamenilor, primind în schimb mere, nuci sau bani. 

Bărbații pornesc și ei cu Capra pe ulițe / străzi, vestind anul ce vine. În prima zi a anului, 

oamenii îmbracă haine noi, pentru a avea noroc, apoi așteaptă copiii cu Sorcova, care fac urările 

pentru noul an; Sorcova este un obicei care semnifică întoarcerea primăverii şi a bunăstării.  În 

ceea ce privește preparatele culinare, de pe masa de Revelion a bănățenilor lipsesc de obicei 

preparatele din carne de găină sau cocoș, credința populară fiind aceea că cel care consumă 

carnea păsărilor nu va avea noroc la bani în anul următor. Mesele tradiționale includ sarmale, 

supă și friptură de porc.  

      În ziua de Anul Nou mergem la biserică împreună cu familia; înainte de asta ne spălăm  pe 

faţă într-o farfurie, după care, privim apa și descoperim semne care ne spun cum ne va merge 

în anul respectiv (așa ne-a spus bunica). În aceste zile de sărbătoare se renunţă şi la salutul 

obişnuit şi se spune „La mulţi ani”.   

       În prima zi a anului este sărbătorit Sfântul Vasile, unul din cei mai importanţi părinţi ai 

Bisericii Ortodoxe şi ocrotitor al săracilor, pe 6 ianuarie se sărbătoreşte Boboteaza, în amintirea 

botezului lui Iisus în apa Iordanului şi se sfinţesc casele cu agheasmă pentru a fi purificate de 

forţele răului, iar ziua Sfântului Ion, sărbătorită în 7 ianuarie, încheie ciclul sărbătorilor de iarnă.  
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     Anii trecuți, de sărbători, prietenii mei obișnuiau să meargă la petreceri, însă eu prefer să 

petrec acest timp sfânt cu familia, pentru că aici sunt adevăratele tradiţii care ne leagă de 

rădăcini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect tematic - bateriile uzate sunt toxice pentru om și natură 

Pomian Gabriela 

 

GRUPA: Mijlocie 

TEMA DE STUDIU: Cum este, a fost și va fi pe pământ 

TEMA SAPTAMANII: Bateriile uzate sunt toxice pentru om și natură 

TIPUL ACTIVITATII: Proiect tematic cu activități integrate 

DURATA: O săptămână 

SCOPUL PROIECTULUI: Responsabilizarea copiilor asupra impactului pe care îl au 

bateriile uzate asupra mediului înconjurător și constientizarea nevoii de reciclare a 

acestora. 

SCENARIUL ACTIVITĂȚILOR DIN PROIECT: 

     În vederea colectarii selective a bateriilor, implicit a protejării mediului, propun spre 

prezentare un proiect tematic pe care l-am derulat, împreună cu copiii și părinții de la grupa 

mijlocie. 

        Proiectul intitulat sugestiv: ,,BATERIILE UZATE SUNT TOXICE PENTRU OM ȘI 

NATURĂ”, a avut un impact pozitiv, concret și real asupra tuturor celor implicați. 

       Dincolo de simpla colectare de către copii a bateriilor uzate, am simțit nevoia de 

conștientizare și educare în spiritul ecologic a copiilor în special și a adulților în general; de 

responsabilizare a copiilor asupra impactului pe care bateriile uzate îl au asupra mediului 

înconjurator. 
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  Am derulat o serie de activități interesante, plăcute și atractive pentru copii, cu mesajul că 

suntem conștienți că nu vom salva lumea însa credem sincer că lucrurile mari se fac din 

însumarea acțiunilor micuțe.Acum, după derularea acestui proiect, pot să spun cu toată 

convingerea că preșcolarii grupei mele au învățat o importantă lecție de viață: niciodată de acum 

încolo ei nu vor arunca bateriile uzate la coșul de gunoi. 

     Totul a început cu o activitate matematică de predare a numărului 4. Copiii au avut ca sarcină 

pe ziua respectivă să aducă fiecare de acasă, 4 baterii uzate. După ce le-au numarat, le-au așezat 

în șir și în perechi, au cunoscut și cifra 4, le-am prezentat cutia de colectare. Au fost încântați 

să introducă bateriile în ea, numărându-le binențeles încă o dată. 

    A urmat apoi o activitate tip braimstorming cu întrebarea: - Ce știți despre bateriile uzate? 

Răspunsuri au fost variate, lipsite de conținut, chiar greșite. 

    Amenajarea centrului tematic, observarea, studierea și interacțiunea cu materialele, primirea 

unor răspunsuri la întrebari de genul: - Ce este reciclarea? Dar poluarea? Ce înseamnă miting?, 

toate acestea au făcut ca preșcolarii să cunoască ce însemnă efectele nocive ale bateriilor uzate, 

nevoia de colectare și reciclare. S-au declarat entiziasmați și dornici ca ei să poată face ceva 

pentru a îndrepta lucrurile. Le- am arătat calea! 

 

 

      Am început să realizăm și noi recipiente de colectare. După puterile noastre, din flacoane și 

inscripții decorate cu suflet, le-am dat tuturor celor care au dorit să se implice. In primul rand, 

părinților care le-au dus la locurile lor de munca; sora Iuliei a dus unul la școală pentru colegii 

ei, chiar si d-na de la magazin ne-a rugat să-i trimitem unul. 
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       Apoi bateriile eu început să se adune multe, tot mai multe.( ce multe baterii avem – ziceau 

copiii ). 

   ,,Căutați prin casele voastre, prin sertare, baterii uitate de timp și de energie. Nu le aruncați la 

coșul de gunoi! Sunt toxice! Reciclați-le! “ - a fost mesajul pe care l-am lansat cu baloanele cu 

heliu trimise în lumea mare. 

   In fiecare dimineață, copiii veseli, aduceau baterii. Primind atenția părinților și a educatoarei 

le numărau mândri în timp ce le introduceau în cutia de colectare, apoi notam pe un tabel cine, 

câte baterii a adus! ,, Semnatura lor era foarte importanta! Un copil de 4 ani a adus și a numărat 

corect 56 de baterii! 
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       Curiozitatea de afla mai multe, a dus la ideea de a propune un joc de rol, cu tema: ,,De-a 

cercetătorii”. Le-a placut tare mult să intre în rol, s- au jucat cu seriozitate,au studiat bateriile 

cu lupa, au identificat substanțele toxice ( mercur, zinc, plumb… ), le-au sortat și grupat, apoi 

și-au scris ,, notitele”. Apoi ne-a venit ideea de a aseza bateriile în șir indian, una dupa alta, să 

vedem până unde ajungem cu ele. Agitație, entuziasm, dorința de a face șirul cât mai 

lung,colaborare, interacțiune,  toate deodată. 

Cât de lung e șirul? A întrebat un copil. 

- Iți spun imediat! Am adus metrul! Avea 47 de metri. 

- Ce mulți metri! Au exclamat copiii. 

 

Copiii continuă sârguincioși să aducă baterii uzate la cutia de colectare. Nici nu mai știu de 

unde le aduc! Aducem și noi și îngrijitoarele, am facut deja o rutină din asta. Copiilor nici nu 

cred ca le-am spus de concurs și mă bucur că am reușit să-i motivez prin metode didactice 

care au dat rezultate. 

  Știam deja că mesajul transmis de copii este foarte important.Tocmai de aceea am propus să 

facem un miting, prin care să transmitem și altora ceea ce noi stim de-acum. 

   Pancartele și le-au decorat singuri, noi doar am scris mesajul și fiecare copil știa ce mesaj 

transmite: ( Bateriile uzate polueazăapa!, Sunt toxice! Nu le aruncați la coșul de gunoi, etc.). O 

adevarată desfășurare de forțe, un copil a adus un microfon, altul avea tamburina, toți ceilalți-

pancarte. Traseul – de la gradinita, prin curtea școlii, pe coridoare, prin fața băncii, a 

magazinelor și înapoi. A fost o reușită! Oare câți adulți au învățat ceva din mesajul nostru? 
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      In concluzie putem spune cu certitudine că acest proiect a reprezentat pentru copii o 

adevarată lecție de viață. Au făcut primul pas catre o atitudine de: 

                         RESPECT PENTRU MEDIUL INCONJURATOR                   
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Tradiții în România în preajma Anului Nou 

Vidican Samuel 

Prof. Pop Sofia Grațiela 

 

 

 În ajunul Anului Nou, la noi în România, oamenii respectă obiceiurile și tradițiile 

moștenite din moși-strămoși. Multe dintre ele se mai păstrează doar la sate. 

 Dintre obiceiuri putem aminti: colindatul și cetele de colindători, care, după ce fac urări 

de sănătate, belșug, bucurie, primesc în dar colaci, vin, cârnați și uneori bani. Chiar în seara de 

Ajun, colindătorii vin cu Plugușorul. Dintre versurile lui amintesc: 

   „Aho! Aho! copii și frați: 

    Stați puțin și nu mânați, 

    Lângă boi v-alăturați 

    Și cuvântul mi-ascultați. 

     

    Mâine anul se înnoiește 

    Plugușorul se pornește 

    Și începe a ura 

    Pe la case a colinda. 

 

    Iarna-i grea, omătu-i mare 

    Semne bune anul are! 

    Semne bune de belșug 

    Pentru brazda de sub plug. 
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    Plugușor cu patru boi: 

    Ia mai mânați, măi flăcăi…. 

    Hăi! Hăi!..... 

 

 Întotdeauna, Plugușorul este însoțit de strigături, pocnete de bici și sunete de clopoței, 

care să alunge ceea ce a fost rău în anul trecut și să aducă în noul an roade bogate. 

 În ziua de Anul Nou, grupuri de copii pornesc prin sat cu Sorcova. Ei primesc de la 

gazde mere, nuci și bani. 

 Tot în prima zi a Anului Nou, românii îl sărbătoresc pe Sfântul Vasile. 

 La fel ca și în România, în toate țările lumii oamenii sărbătoresc trecerea la Anul Nou 

cu mese pline și îmbelșugate, împreună cu cei dragi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tradiții și obiceiuri de anul nou 

Sicoe Oana. Clasa a III a A 

Școala Gimnazială Nr.2 Talpoș, Jud. Bihor 

Prof. Pop Sofia Grațiela 

 

 

 Anul Nou reprezintă, în întreaga lume, înnoirea simbolică a timpului, marcată în noaptea 

de31 decembrie spre 1 ianuarie. Acesta se sărbătorește din cele mai vechi timpuri, fiind 

cunoscut sub denumirea „Îngropatul anului”; „Revelion” în zilele noastre. 

 Legat de trecerea dintre ani, încă se mai păstrează în satele românești, o mulțime de 

tradiții și obiceiuri, cum ar fi: Plugușorul, Sorcova, Buhaiul, Vasilca, Jocul cu capra, Căiuții, 

Cu ursul și altele.  

  Sorcovitul este cel mai întâlnit  obicei de la noi. El se practică mai ales de copii, care 

se adună în cete și pornesc din casă în casă în prima zi de Anul Nou. Sorcova este de fapt o nuia 

împodobită cu hârtie colorată, cu flori sau ciucuri, iar urarea de ”sorcovire” este pentru un an 

mai bun, pentru belșug și sănătate. Copii sunt recompensați cu dulciuri, colaci și bani. 

 Un alt obicei de Anul Nou este acela al strigăturilor, al zgomotelor puternice pentru 

alungarea spiritelor rele. Tot în noaptea dintre ani, oamenii se îmbracă frumos, aștern mese 

îmbelșugate cu mâncăruri specifice, cum ar fi: peștele-care te ajută să”înoți” prin toate 

necazurile din anul următor; strugurii, mai exact 12 boabe de struguri-pentru bani(acest obicei 

are loc mai ales în Spania); pâinea cu un bănuț în ea (în Grecia): tăiței-pentru o viață lungă 

(obicei din cultura est-asiatică) și bineînțeles, se bea șampanie-pentru belșug. O mâncare 

”interzisă” de Anul Nou, este carnea de pui, care se zice că alungă norocul. 

 Cu toate că există multe obiceiuri și tradiții, sau chiar superstiții legate de noaptea de 

Anul Nou, noi toți sperăm într-un nou an mai bun, plin de belșug, sănătate și împliniri. 
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Identitatea etno-culturală a poporului român: datinile, obiceiurile și ritualurile 

lui tradiționale 

 

Prof. Popescu Brândușa 

 

„În cultură nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie transmis şi reînnoit“ Constantin Noica  

 

Noaptea în care se face trecerea de la anul vechi la Anul Nou, purta în vechime 

denumirea de „Îngropatul anului”. Această noapte aflată la cumpăna dintre ani a reprezentat 

întotdeauna un timp al luptei inevitabile dintre bine şi rău, dintre viaţă şi moarte. „De aici 

credinţa că la răscrucea dintre ani, şase zile înainte şi şase după, au o semnificaţie specială, 

cerurile se deschid, sufletele morţilor se întorc pe pământ, animalele vorbesc, duhurile rele 

colindă prin lume şi multe, multe altele se întâmplă în credinţele existente şi la alte popoare.” 

(Julia Maria Cristea – Sărbători, tradiţii, ritualuri, mituri...). 

Bucuria venirii Crăciunului și a Anului Nou, veselia și petrecerile însoțite de urări, 

cântece, jocuri, daruri și bună dispoziție se desfășoară în satul românesc pe durata a 12 zile, un 

ciclu sărbătoresc foarte bogat în manifestări folclorice, care începe cu Ajunul Crăciunului și se 

încheie după Bobotează, pe 7 ianuarie. De-a lungul celor 12 zile, un timp al sărbătorii și ieșirii 

din normalitatea cotidianului, în satul tradițional, rolul preponderent îi revine “cetei de feciori”, 

care organizează întreaga viață a comunității.  

În ajunul Crăciunului se merge cu colindatul, un obicei străvechi de a umbla în grup, 

din casă în casă, cu diferite urări de sănătate și belșug, fiind practicat fie de copii, numiți ceată 

feciorilor, fie de bărbați până la o anumită vârstă. Rostul colindatului este de urare de viață 

fericită și lungă, de mărire a fertilității, de sănătate și belșug.  

La casa colindată, colindătorii întreabă întotdeauna gazda dacă îi primește cu colinda, 

apoi cântă, la ușă sau la fereastră, o colindă de vestire a sărbătorii. În casă, colindătorii sunt 
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așteptați cu masa încărcată cu colaci, mere, carne afumată, cârnați și uneori rachiu și vin. 

Repertoriul colindătorilor se adaptează situației fiecărei case (colinde adresate gospodinei, 

feciorilor, fetei de măritat, copilului, văduvei sau diferitelor categorii profesionale: vânătorului, 

plugarului, ciobanului etc.) La final, colindătorii îi mulțumeau gazdei cu formule tradiționale, 

fiind cinstiți cu daruri (colaci, covrigi, nuci, mere, cozonac cu nucă, împletit special pentru 

colindători și copt în cuptorul de pâine) și, mult mai târziu, cu bani.  

Prilej de mare sărbătoare în satul românesc este întâmpinarea Anului Nou, când se 

merge cu sorcova, cu plugușorul, cu buhaiul sau cu semănatul și au loc numeroase manifestări 

mimice și dramatice populare care derivă din practici primitive și rituri magice.  

Plugușorul, urarea cu plugul sau buhaiul, practicat cu predilecție în Moldova, este un 

străvechi obicei agrar, de urare de belșug și prosperitate în agricultură, o prezentare dramatică 

a muncilor agricole, fiind practicat, de regulă, în trecut, de o ceată de bărbați însurați sau flăcăi, 

sau, așa cum se întâmplă astăzi, de copii. La casele colindate, în trecut, cetele de urători trăgeau 

o brazdă în curtea gazdei, cu un plug adevărat, frumos împodobit cu elemente decorative, care 

a fost înlocuit treptat de un plug simbolic, și erau acompaniați de un arsenal de mijloace 

producătoare de zgomote: bice, clopote și tălăngi.  

Un alt element al recuzitei ceremonialului este buhaiul, un obiect care imită mugetul 

boului, simbol al fertilității și virilității, fiind un vas confecționat din lemn, cu fundul acoperit 

de piele de oaie sau de capră, bine întinsă, legată cu un cerc sau strânsă cu o frânghie, prin care 

se trece o șuviță de păr de cal, fixată la interior cu un nod. Șuvița era trasă de un flăcău prin 

gura deschisă a vasului, în timpul recitării urării, producând un sunet asemănător mugetului 

animalului de povară. Textul amplu, care expune cu umor și haz muncile agricole cu roade 

fabuloase, generând veselie, optimism și o atmosferă de bună dispoziție, se încheie cu 

solicitarea de daruri.  

În prima zi a Noului An se merge cu sorcova, un obicei cu care se ocupă exclusiv copiii, 

primii aducători ai binelui și belșugului, care colindă casele cu crenguțe de pomi fructiferi (măr, 

prun, cireș etc.), împodobite cu hârtie colorată și flori artificiale, lovind ritual persoanele 

colindate, fapt pentru care primesc daruri: covrigi, nuci, mere și bani.  

Deosebit de spectaculoase și cu un conținut laico-religios adânc, jocurile de măști din 

Moldova se joacă viu și astăzi și au ca element central caprele cu bot de lemn clămpănitor, 

însoțite de personaje mascate în animale (urs, cal) sau travestite (moș, babă, mireasă, drac, țigan, 

doctor etc.), care execută dansuri grotești, comice și cu aluzii erotice, în acompaniament de 

fluier, tarafuri, etc.  

Ciclul sărbătorilor de iarnă corespundea în mentalitatea arhaică și cu timpul activării 

spiritelor ostile omului, periculoase, astfel că aveau loc numeroase practici de îndepărtare și 

anihilare a influenței lor nocive (prin zgomote asurzitoare produse de diferite instrumente și 

prin manifestări colective gălăgioase), existând credința că, în acest timp, morții se întorc printre 

cei vii, pentru a participa, în formă nevăzută, la veselia și bucuria sărbătorilor de iarnă. În satul 

tradițional românesc, obiceiurile de iarnă se sfârșesc după sărbătoarea Bobotezei și a zilei de 

Sfântul Ion. 

La Bobotează toată suflarea satului merge la biserică pentru sfințirea apei, apă ce este 

consumată zece zile în fiecare dimineață, pentru sănătate, înțelepciune, răbdare și minte curată. 

O parte din apa sfințită era folosită pentru stropitul casei, a pomilor și a viei și a adăposturilor 

pentru animale. 

Fiecare element al culturii românești reprezintă o moștenire a poporului nostru care 

trebuie transmisă și generațiilor viitoare. Valorile culturale ale României sunt păstrate cu 

sfințenie mai ales la nivel local, mediul rural fiind însă cel care încă reușește să conserve 

elementele populare și tradițiile transmise.  

Autenticitatea traiului la țară derivă din dorința oamenilor din mediul rural de a păstra 

și a transmite mai departe reguli și obiceiuri din moși-strămoși către generațiile tinere. Satul 
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tradițional românesc a trecut peste perioade istorice dificile, printre care se numără și 

comunismul, în care identitatea rurală și multe dintre meseriile tradiționale dispăruseră aproape 

total. Chiar dacă migrația de la sat la oraș a avut consecințe negative asupra culturii rurale 

românești, în multe dintre regiunile istorice ale țării au existat familii care încearcă și astăzi să 

mențină ritualurile și sărbători cu o semnificație profundă pentru cei care au crescut în acest 

spirit și pentru cei care îl descoperă și sunt încântați de frumusețea moștenirilor culturale 

românești.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbolistica măștilor de anul nou 

Prof. Popescu Brândușa 

 

La cumpăna dintre ani, în satele Bucovinei te întâmpină o atmosferă unică, de intensă 

trăire emoțională. De Anul Nou, măștile și deghizările ceremoniale sunt prezente peste tot, 

marcând astfel pragul simbolic dintre ani. Măștile au o bogată încărcătură emoțională, 

reprezentând în general transpunerea unor animale precum: capra,  ursul, cerbul, calul sau a 

unor personaje din mitologia populară sau din folclor. 

Tradiția confecționării acestor măști este veche de sute de ani și s-a transmis din 

generație în generație până în zilele noastre. În cadrul obiceiurilor de iarnă, masca are un rol 

extrem de important. Pentru confecționarea măștilor se folosesc blănuri (de oaie, capră, urs), 

piele, pâslă, pânză de sac, paie, lemn cioplit, coji de copac, metal, mărgele, boabe de fasole.  

Masca trebuie privită în contextul sărbătorilor de iarnă, ele debutează de Crăciun şi 

continuă până la Anul Nou. Nimic nu este întâmplător într-un personaj, iar aici sunt atâtea 

personaje care demonstrează că suntem într-adevăr un popor cu foarte multă imaginaţie şi umor. 

Sub jocul acestor măști se poate exprima liber și ușor tot ceea ce nu se poate face în viața de zi 

cu zi.  

Printre cele mai cunoscute măști populare se numără cele specifice tradițiilor de iarnă: 

capra, ursul, cerbul. Aceste măști animaliere sunt adesea însoțite de un alai de dansatori care 

poartă și ei măști antropomorfe: moși, babe, doctori, polițiști, preoți etc. Masca poate însemna 

numai acoperirea capului sau purtarea unui costum întreg, dar asta depinde de amploarea și 

semnificația momentului. 

 Capra –  a fost socotită de români ca animalul care dă semne dacă vremea va fi bună 

sau rea. Jocul “caprei” (omorârea, bocirea, înmormântarea, învierea) la origine a fost, desigur, 

un ceremonial grav, un element de cult. În cadrul sărbătorilor agrare jocul a devenit un ritual 

menit să aducă rodnicie anului care urmează, spor de animale în turmele păstorilor, succesul 

recoltelor – invocat şi evocat de boabele care se aruncau de gazdă peste cortegiul „caprei”.  
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În zilele noastre, jocul a rămas un pretext pentru una dintre tradiţionalele manifestări 

artistice, prilej de etalare a unor frumoase podoabe, covoare, stergare, etc, în culori vii, uneori 

stridente, pentru înveselirea gospodarilor şi pentru urări bune cu prilejul Anului Nou. 

Costumul este confecționat dintr-un cap de capră sculptat în lemn. Maxilarul inferior a 

acesteia este mobil și se mișcă cu ajutorul unei sfori. În timpul dansului, acesta se mișcă 

producând un sunet de clămpănire pe ritmul strigăturilor ciobanului, care spune: “Ța ța ța 

căpriță ța”. Capul dispune și de două cornițe și este fixat cu un băț ce se sprijină de pământ. 

 
Jocul caprei 
 

Ursul – ursul simboliza puterea și vivacitatea (fiind și cel mai puternic animal din fauna 

carpatică), iar prin secvențele din timpul jocului el simboliza aspecte legate de evoluția 

timpului.  Prin moartea și învierea animalului se simbolizau moartea și nașterea unui nou an, 

ursul ridicându-se triumfal pe bâtă; prin rostogolirea ursului în timpul jocului său se simboliza 

derularea zilelor, săptămânilor și a lunilor dintr-un an.  

Pregătirea măștii-costum de urs pentru Anul Nou se bucura de o mare atenție. Forma 

capului de urs se obține întinzând o piele de vițel sau de miel peste un suport metalic, în așa fel 

încât redă fizionomia animalului. De la gât în jos, corpul celui care se maschează este acoperit 

cu o blană de oaie sau cu un cojoc lung, întors pe dos. 

 

       
Ceata de ursi  

 

Cerbul – simbolizează în mitologia populară românească dreptatea, puritatea, iar la 

vechii traci el simboliza soarele. În cadrul datinilor de Anul Nou, suntem impresionați de 

fastuozitatea personajului. În vechile colinde bucovinene, cerbul apare purtând între coarne un 

leagăn de mătase în care se află „Iisus mititel,/Mic și înfășel”. Costumul este format dintr-un 

cap sculptat în lemn, ce are un maxilar mobil (clămpănitor) şi trup realizat dintr-un covor 

decorat cu năframă. Capul este împodobit cu diverse materiale strălucitoare. În sate există unii 

oameni specializaţi în împodobirea cerbului, iar alţii în jocul acestui animal. Jocul cerbului esta 

mai puţin practicat în zilele noastre, cerbul fiind înconjurat de moşnegi şi babe, de muzicanţi şi 

alte persoane fără măşti, dar îmbrăcate în costume populare tradiţionale.  
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                                   Dansul cerbului                                                  Dansul căiuților 

 

Calul – este o altă întruchipare plastică a unor simboluri mitologizate în tradiția locală. 

În Bucovina calul reprezenta pentru localnici nu numai un animal de muncă sau de fală, ci și 

simbolul vieții tumultuoase și al morții.  

Dansul căiuților inspiră curajul și voinicia, vitejia celor ce plecau să-și apere hotarele 

țării. Tricolorul este întotdeauna prezent la costumele căiuților. Cei care îmbracă costumul de 

căiuți sunt dotați cu capete de cal, confecționate din lemn și îmbrăcate în pânză albă, cu  

elemente ornamentale (oglinzi, beteala, panglici). Capul de cal este fixat într-un suport de lemn, 

de obicei o covata găurita la mijloc acoperita de o fustanelă din pânză albă, peste care se aplica 

elemente decorative. 

Astazi, jocul căiuților este reprezentat pentru frumusețea dansului interpretat de tinerii 

ce îmbracă aceste costume.Mascații se împart în două categorii: frumoșii și urâții.  

Frumoșii întruchipează personaje precum jandarmi, generali, miniștri, bumgheri, irozi 

etc. Costumele lor sunt realizate din uniforme militare, peste care se aplică diverse franjuri, 

epoleți și benzi decorative. Ei execută dansuri și imită demnitarii militari austrieci. Urâții sunt 

reprezentați de babe, moșnegi, doctori, vrăjitori, negustori etc. Ei poartă măști ce le 

caracterizează trăsăturile. Aceste obiceiuri de Crăciun din Bucovina încă se mai păstrează cu 

strictețe în anumite zone. Ele reprezintă puntea de legătură dintre noi și strămoșii noștri, dintre 

ceea ce este nou și vechi. 

În categoria frumoșilor sunt si cazacii, arnăuții, damele si personajele ce aparțin teatrului 

popular: jienii, codrenii, bujorii, etc. Irozii, Damele, Căpitanii, sunt personaje care au migrat 

din teatrul popular, Teatrul popular de Anul Nou este o apariție recentă, el fiind o replica la 

spectacolul păpușarilor ce colindau, satele bucovinene. 

Urâții – prin intermediul măștii de cap (obrăzarul) sunt evidențiate  ceea ce este mai 

neplăcut și mai dizgratios în firea umană.Moșii și Babele - reflectă  cultului înaintașilor, la care 

elementele definitorii ale fizionomiei – ochi, nas, gură, urechile și părul – sunt metamorfozate 

pentru a întruchipa bătrânețea. Măștile cu caracter profesional (doctor, negustor, felcer, pădurar, 

perceptori, dulgher) reprezintă specificul unor profesiuni. 

Măștile cu caracter etnic reprezintă caracteristicile  turcilor, jidanilor, armeanilor, 

grecilor, țiganilor, etc. Jidanii, ca grup de mascați, se întâlnesc în toate cetele, ei jucând rolul 

de negustori lipsiți de scrupule. Pădurarii apar în compania cerbilor; dracul și moartea amenință 

și răspândesc groaza în jurul lor; doctorii încearcă să vindece cu un instrument improvizat; 

perceptorii, cu registre mari în mână, caută să încaseze sumele datornicilor, etc. 
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Ceată de mascați 

 

Frumoșii, sub acest nume fiind identificate costumațiile ceremoniale de: Împărat, 

Ministru, General, Bungher, Jandarm și Irod. Frumoșii au apărut mai târziu în cadrul 

obiceiurilor practicate la Anul Nou, multe dintre aceste costumații reprezentând un mod original 

de ironizare a autorităților din fostul Imperiu Austro-Ungar, o modalitate de protest social ce a 

apărut în satele unde spiritul de revoltă era mai viu (Udești, Liteni, Bosanci, Moara, Reuseni, 

Arbore, Scheia). Însemnul distinctiv al unora dintre acești frumoși îl constituie ceacurile 

(coifurile) lucrate din pene, vopsite în funcție de rangul personajului. 

Costumele ce reprezintă rangurile de împărați, miniștri, generali sau jandarmi sunt 

confecționate din uniforme militare sau de tip CFR, peste care sunt aplicate numeroase șiruri 

de decorații, intercalate cu benzi decorative, franjuri și epoleți originali sau de carton. Însemnul 

distinctiv al unora dintre acești frumoși îl constituie coifurile lucrate din pene, vopsite în functie 

de rangul personajului. 

Bungherii au o costumație asemănătoare cu cea a împăraților, purtând tot uniforme 

militare, și au ca semn distinctiv diagonale realizate din curele cu bumbi (curele ce pot avea 

până la 300 de nasturi metalici), fixate pe torace, asemănător unei platoșe. Pe cap poartă ceacuri 

din pene, coifuri de hârtie creponată sau căciuli negre ornate cu brâuri de mărgele. 

Imbinând zgomotul și culoarea, măștile sunt menite să alunge spiritele întunericului, 

asociate cu iarna, deschizând calea pentru spiritele de lumină și venirea primăverii. Sunt urâte 

pentru ca erau confecționate cu scopul de a alunga spiritele rele din curtea și casa unde mergea 

trupa de dans să colinde. 

Dacă în vechime măștile aveau o simbolistică aparte, clar definită, în prezent, aceste 

jocuri cu mascaţi constituie doar prilej de petrecere populară, de bucurie în zile de sărbătoare 

specială, fără a se mai cunoaşte simbolistica acestor manifestări şi a măştilor. 

In zilele noastre, prezența mascaților în seara de ajun de Anul Nou are o motivație 

profundă: sătenii cred ca, dincolo de sărbătoarea trecerii în Noul An, respectând și ducând mai 

departe obiceiurile străbunilor, vor avea parte, în anul care sta să vină, de holde îmbelșugate și 

livezi rodnice, de sănătate și putere de muncă. In ziua de ajun, și până a doua zi dimineață, la 

răsăritului soarelui, când noul an își intră în drepturi, cetele de mascați duc din casa în casa 

vestea trecerii în noul an. 

Astăzi, datorită tăvălugului vremurilor apuse, masca rămâne doar un mijloc de 

comunicare vizuală și de divertisment, pierzându-și mult din simbolistica originală. 
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Predarea matematicii   în învățământul  primar – un exercițiu de imaginație 

   

 
Prof. Înv. primar Radu Gabriela 

 

 

 

1. DIFERENȚA DINTRE EMISFERA STÂNGĂ ȘI CEA DREAPTĂ 
 

     După cum se cunoaște foarte bine, creierul uman se împarte în două emisfere: emisfera 

stângă și emisfera dreaptă.  Neurologii au subliniat faptul că deși aceste emisfere cerebrale au 

funcții diferite, ele se completează reciproc. Emisfera dreaptă controlează partea stângă și 

emisfera stângă controlează partea dreaptă a corpului.  

Începând cu anii 60 s-a tot perpetuat ideea funcționalității diferite ale celor două emisfere, legată 

de cercetările din anii 1960 ale lui Roger Sperry, câștigător al premiului Nobel. Dominanța 

uneia dintre emisfere a ajuns să fie văzută ca un factor determinant pentru personalitate și pentru 

stilurile de învățare astfel că persoanele considerate ca având dominantă emisfera cerebrală 

stângă să fie considerate înclinate către o gândire analitică-logică, matematică, tehnică, 

rațională, cu o judecată bazată pe fapte, criterii și raționamente logice pe când  persoanele cu 



128 
 

emisfera dreaptă dominantă sunt clasificate ca  având o gândire imaginativă –vizual-holistică, 

artistică, intuitivă. 

         Chiar dacă între cele două emisfere există diferențe subtile pe care cercetătorii continuă 

să le studieze, nu se poate vorbi despre o dominanță vizibilă a uneia dintre ele. Comunitatea 

științifică nu a susținut niciodată această teorie, iar specialiștii în neuroștiințe o consideră 

eronată. De fapt activitatea cerebrală este mult mai complexă decât se considera inițial și cele 

două emisfere sunt complementare și se completează în realizarea tuturor funcțiilor cognitive. 
Să rezolvi probleme de matematică complexe necesită creativitate inspirată dar putem afirma și că 

multe opere de artă au structuri logice complexe. Aproape orice manifestare de creativitate și logică e 

dovada că întregul creier funcționează ca un tot.  

        Prin urmare, teoria conform căreia dominanța emisferei cerebrale stângi este specifică 

celor cu înclinații spre matematică este, conform cercetătorilor, doar un mit.  
 

2. MATEMATICA ȘI IMAGINAȚIA 

    Psihopedagogia învățării matematice a demonstrat drumul pe care trebuie să-l urmeze 

matematica  și conform matematicianul Dienes, inovatorul psihopedagogiei învățării 

matematice,  drumul este unul de actiune în plan extern cu obiectele, bazat pe o acțiune logică 

si apoi formarea unor reprezentări si utilizarea simbolurilor. Z. T.  Dienes a pornit de la notiunea 

de mediu pe care o considera capitală în sensul că, învățarea echivalează cu un proces de 

adaptare a organismului la mediu. Acesta a adus jocurile logice de construcții bazate pe formă 

(patru valori: cerc, pătrat, dreptunghi, triunghi), culoare (trei valori: albastru, roșu și galben), 

mărime (două valori: mare, mic), grosime (două valori: gros, subțire) 

     Dienes afirma: "copiii si chiar adulții învață mai usor matematica construind conceptele pe 

baza experienței lor proprii decât prin manipulările simbolice".[3] Așadar succesul sau 

insuccesul procesului însușirii acestei materii, matematica,  în școala primară, nu poate fi pus 

pe seama dominanței unei emisfere cerebrale ci pe metoda predării matematice de care fiecare 

cadru didactic este răspunzător. 

    Metodologia învățării matematice, în contextul preocupărilor permanente pentru 

modernizarea învățământului,  pentru racordarea lui la cerințele societății contemporane a 

cunoscut o nouă abordare, învățarea matematicii fiind puternic legată de capacitatea creatoare 

a elevului și a cadrului didactic, unde imaginația joacă un rol deosebit. Rezolvarea problemelor 

constituie un rezultat al activității comune  între gândire și imaginatie.   

    În cartea sa ” Descoperirea în matematică  ” G. Polya spunea: ”Rezolvarea aceasta (…) este 

ingenioasă: ea necesită o foarte clară înţelegere intuitivă a situaţiei, un grăunte de ingeniozitate, 

o sclipire .…. Soluţia unei probleme poate surveni cât se poate de brusc. După ce-ai “rumegat” 

îndelung o problemă şi fără nici un progres aparent îţi “fulgeră”dintr-o dată în minte o idee 

strălucită, o sclipire de inspiraţie, şi parcă ţi se face lumină în faţa ochilor. Este ca şi cum ai 

intra, noaptea târziu, într-o cameră necunoscută de hotel, şi n-ai şti nici măcar unde este 

întrerupătorul; bâjbâi într-o cameră cufundată în întuneric, percepi confuz nişte forme 

întunecoase, pipăi ici o mobilă, colo o alta, şi cauţi, cauţi mereu – încerci să dibui pe undeva 

întrerupătorul; şi în clipa cînd l-ai găsit şi ai aprins lumina, totul devine dintr-o dată clar. Masele 

până atunci confuze capătă contururi distincte, forme binecunoscute, şi vezi că totul este la locul 

lui şi perfect adaptat unei funcţionalităţi evidente.”[1]Este evident faptul că logica didactică a 

învățării matematice se construiește ținând seama de particularitățile de vârstă ale celor care o 

studiază. Specificul gândirii copilului de vârstă școlară mică se manifestă prin a fi concret-

intuitivă. Prin urmare, de un real folos este abordarea acestei discipline integrat, împletită în 

povești.  
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     În lucrarea sa, „Atracția pentru problematic ȋn activitatea matematică”,  Eugen Rusu spune 

că:   "Nu  se  lucrează ȋn  matematică  numai  cu  mintea.  Pasiunea  matematică  este  motorul 

activității. Un rol important al profesorului este să călăuzească activitatea celui care învață în 

așa fel  încât acesta  să simta  farmecul,  atracția specifice  acestei activități.  Nu  numai să-l  

ajute să înțeleagă ci să-l ajute să simtă."[2] Așadar, o învățare holistică la vârsta școlară mică 

are mai multe șanse să fie interesantă pentru elevi. Armonizarea mai multor domenii mărește 

flexibilitatea interacțiunilor, intensifică interesul și motivația elevului către matematică.  

     Rezolvarea problemelor de matematică contribuie la dezvoltarea gândirii elevilor și în egală 

măsură la dezvoltarea imaginației creatoare, care constituie o componentă importantă a 

acesteia. David Hilbert, vorbind despre un elev al său spunea "El a devenit poet. Pentru 

matematică avea puţină imaginaţie". 

 

3. CUM ”POVESTIM” MATEMATICA 

Pentru a-i învăța pe elevi cum să-și folosească imaginația în cadrul unei discipline asociată 

cu rigurozitatea, este de o maximă importanță măiestria cadrului didactic în abordarea lecțiilor 

cu imaginație. Luăm ca  exemplu ce poate fi aplicat  la orice nivel,  lecția de predare a ordinii 

operațiilor. În mod normal, îi vom încânta pe copii cu câteva momente atractive de captare a 

atenției și fișe frumos colorate dar în final, vom reduce activitatea la câteva reguli de bază, seci 

și greu de reținut pentru un copil nu foarte pasionat de matematică. (Regula nr.1. Într-un 

exercițiu în care sunt numai adunări și scăderi, acestea se efectuează în ordinea în care sunt 

scrise. Regula nr. 2. Într-un exercițiu în care sunt  numai înmulțiri și împărțiri, acestea se 

efectuează în ordinea în care sunt scrise. Regula nr. 3.  Într-un exercițiu în care sunt adunări, 

scăderi, înmulțiri și împărțiri, se efectuează mai întâi înmulțirile și împărțirile în ordinea în care 

sunt scrise,  apoi adunările și scăderile). Deși par foarte simple aceste reguli, vom constata 

(surprinzător sau nu) că nu toți elevii le-au înțeles. Se pune problema în ce fel le putem câștiga 

atenția astfel încât să le trezim interesul asupra acestor reguli.  

O noțiune recepționată cu plăcere are mai multe șanse de a deveni o noțiune înțeleasă, 

învățată sau memorată. Prin urmare, putem inventa Regatul Numerelor unde înmulțirea și 

împărțirea sunt regele și regina iar adunarea și scăderea sunt oamenii obișnuiți din regatul lor. 

Îi putem teleporta pe aceștia într-un magazin de dulciuri din orașul nostru, cu o sete neostoită 

de acadele. Toți stau la rând nerăbdători, regi, regine, gospodine și fermieri și astfel stabilim pe 

cine servește prima dată doamna de la casă. E clar că regii și reginele au întâietate, în ordinea 

în care sunt la rând și apoi urmează oamenii obișnuiți, tot în ordinea în care stau la rând. Putem 

boteza această regulă, Regula Regatului sau îi putem da orice altă denumire pe placul elevilor. 

Important este să păstrăm povestea simplă, fără multe amănunte care să le distragă atenția de la 

scopul urmărit de noi, și anume, înțelegerea ordinii în care se efectuează operațiile.  

Putem reinventa chiar și atât de binecunoscuta poveste ”Cartea Junglei”. Stabilim că 

urangutanii sunt înmulțirea și împărțirea iar maimuțelele micuțe sunt adunarea și scăderea. De 

data aceasta, rândul se formează la banane iar urangutanii au întâietate. Urmează apoi micile 

maimuțe, în ordinea firească a rândului. Povestea se poate transforma și în joc, în sala de clasă  

sau chiar într-o piesă de teatru. 

 Iată cum, printr-un simplu exercițiu de imaginație putem anima o lecție de matematică, 

răsturnând miturile conform cărora matematica este doar o știință exactă. Copiii își vor forma 

amintiri pozitive asociate cu matematica, de timpuriu,  internalizând  mesajul că matematica 

poate fi distractivă.  

Imaginația, privită din perspectivă psihologică este un proces cognitiv complex, mijlocit de 

toate informațiile oferite de celelalte procese psihice: senzații agreabile dar și dezagreabile, 

percepții și reprezentări variate. Combinarea tuturor informațiilor de acest fel se produce sub 

stimularea generală dată de afectivitate și de motivație., Producând astfel contexte pentru 

generarea unor trăiri afective pozitive în ora de matematică, cu siguranță vom genera o 
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dezvoltare a imaginației copiilor, o creștere a motivație de învățare, o diminuare a factorului  

”teamă” care însoțește adeseori o parte din elevii clasei. Abordând matematica cu amuzament, 

cu mici povești caraghioase, vom reuși să facem ca această disciplină să fie memorabilă.  
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Obiceiuri și tradiții de Anul nou în județul Gorj 

Rauț Ana Mirela 

 

         Trecerea în Anul Nou este însoţită de multe obiceiuri străvechi. Unele se mai păstrează 

și astăzi, mai ales în satele din județul Gorj. Un loc aparte îl ocupă colindatul și cetele de 

colindători care, după ce fac urări de sănătate, belșug, bucurie etc., primesc în dar colaci, vin, 

cârnați și uneori bani. 

          Probabil cel mai cunoscut obicei legat de Ajunul Anului Nou 

este Plugușorul. Întotdeauna însoțit de strigături, pocnete de bici și sunete de clopoței, este 

menit să alunge cea a fost rău și să aducă ceea ce este fast pentru agricultură. La sate, Plugușorul 

obișnuia să fie extrem de complex, iar alaiurile care mergeau din casă în casă duceau cu ele 

chiar un plug adevărat. Plugul adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu timpul de un plug 

miniatural, facut din lemn si impodobit cu un brad natural.Astăzi cu ,,Plugusorul,, merg doar 

copiii in dimineața zilei de 31 decembrie pentru a vesti venirea noului an. 

          Plugușorul este o urare obișnuită de recolte bogate în anul care abia începe. Copiii poarta 

haine tradiționale, traistă cu diferite semințe pe care le aruncă spre gospodărie.Gazdele ii 

răsplătesc cu dulciuri, colaci și bani. 
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    Sorcova – este unul dintre cele mai des întâlnite obiceiuri de Anul Nou, practicat mai ales 

de copii, care se adună în cete şi, în prima zi a anului, pleacă, mai ales pe la casele cunoscuţilor. 

Sorcova este la origini o nuia îmbrăcată în hârtie colorată, tăiată şuviţe, împodobită uneori cu 

flori, tot din hârtie colorată şi ciucuri. După „sorcovire” – care este în esenţă o urare pentru un 

an mai bun, copiii sunt recompensaţi cu colaci, dulciuri şi bani. 

    Capra – sau jocul caprei, este întruchiparea unui animal care a simbolizat personificarea 

prolificităţii zoologice şi fertilităţii telurice. Capra, îşi subordonează în timpul desfăşurării 

jocului, toate celelalte personaje, iar în unele zone, jocul apare sub forma unor cete de mai multe 

capre, în altele animalul fiind singur, însoţit doar de cioban, moş şi babă. 

     Capra este întruchipată de o mască sculptată în lemn, cu maxilarul inferior mobil pentru a fi 

tras cu o sfoară, pentru a clămpăni în timpul dansului. Masca mai conţine două corniţe cu 

oglinzi, panglici multicolorei flori şi este fixat într-un băţ-suport care se sprijină pe pământ. 

Persoana care joacă capra este acoperita cu o ţesătură – scoarţă sau macat – acoperită de năframe 

de mătase, sau, ciucuri de lână. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obiceiuri și tradiții de iarnă în județul Argeș 

Prof.  Sandu Elena Monica 

 

Județul Argeș se înfăţişează ca un areal unitar de manifestări tradiţionale, unele dintre 

ele, cum sunt cele prezentate mai jos, fiind caracteristice tuturor regiunilor locuite de români. 

Este județul care a păstrat și a transmis de-a lungul timpului, din generație în generație, o bogată 

zestre a obiceiurilor și tradițiilor de iarnă.  

Perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă este marcată de Postul Nașterii Domnului, 

primul post din anul bisericesc și ultimul din anul civil, care începe pe data de 15 noiembrie și 

se sfârșește în ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, un post al bucuriei. 

Suita sărbătorilor de iarnă debutează cu ziua Sfântului Nicolae, unul dintre cei mai 

populari sfinți, prăznuit pe 6 decembrie. Este o sărbătoare orientată mai mult către copii, căci în 

fiecare an, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, micuții ştiu că trebuie să-şi lustruiască ghetuţele 

pentru că Moş Nicolae va trece pe la ei să le aducă daruri.   
În ziua de 20 decembrie, românii, cu precădere cei din mediul rural, sărbătoresc Ignatul, 

ziua în care, conform tradiţiei, este sacrificat porcul, din care se pregătesc bucate tradiționale, 

dintre cele mai alese, pentru masa de Crăciun. 
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Sărbătoarea Crăciunului este, prin excelență, sărbătoarea familiei creștine, sărbătoarea 

de la care izvorăsc binecuvântarea, lumina și căldura  sufletească pentru fiecare dintre noi, 

sărbătoare înmiresmată de farmecul și frumusețea de neegalat a minunatelor colinde 

strămoșești, adevărate nestemate ale folclorului religios românesc.  

Perioada colindelor este una dintre cele mai frumoase tradiţii respectate şi păstrate de 

credincioşi. Pe fundalul acestora, copiii împreună cu părinții și bunicii împodobesc bradul, 

simbol al veșniciei, și înfrumusețează gospodăriile cu ghirlande luminoase, simbol al 

bucuriei și al bogăției. Nelipsit din casă este vâscul, despre care se spune că este o plantă 

tămăduitoare, care aduce dragoste, armonie și pace în familie. 
Colindătorii duc din casă în casă vestea naşterii lui Iisus în ieslea din Betleem, încă din 

noaptea de 23 spre 24 decembrie. Cu mic, cu mare, tot în Ajunul Crăciunului, îl așteptăm 

nerăbdători pe Moș Crăciun ca să ne împartă darurile mult dorite. 

”Bună dimineața la Moș Ajun” reprezintă prima formă de colindat, de vestire a intrării 

în sărbătoare, obicei practicat de copii, care se reunesc în grupuri destul de numeroase și merg 

din casă în casă pentru a ura sănătate și prosperitate gazdelor.  

 ”Steaua sus răsare” se cântă în toate zilele de Crăciun. Prin acest colind ni se amintește 

de steaua care a vestit naşterea lui Iisus şi i-a călăuzit pe cei trei magi. 

 În a treia zi de Crăciun, pe 27 decembrie, este sărbătorit de întreaga creștinătate Sfântul 

Arhidiacon Ștefan, unul dintre ucenicii lui Iisus și primul martir creștin. O veche tradiție spune 

că în această zi este bine să se aducă în casă o icoană cu Sfântul Ștefan, pentru a-i ajuta pe cei 

cu probleme de sănătate. 

Un loc important în tradiția argeșeană îl ocupă ”Plugușorul” și ”Sorcova”, care țin de 

”înnoirea anului”.Pluguşorul a păstrat scenariul ritualic al unei invocări magice cu substrat 

agrar. El este întotdeauna însoţit de strigături, pocnete de bici şi sunete de clopoţei, dar plugul 

adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu timpul de un plug miniatural, mai uşor de purtat, 

împodobit cu crenguțe de brad și diferite podoabe, sau de buhaiul care imită mugetul boilor.  

Umblatul cu sorcova este bucuria copiilor. Realizată dintr-un băţ în jurul căruia s-au 

împletit flori de hârtie colorată, sorcova joacă, într-un fel, rolul unei baghete magice, înzestrată 

cu capacitatea de a transmite vigoare şi tinereţe celui vizat. 

Pe 1 ianuarie se sărbătorește Anul Nou, de aceea, încărcătura magică a zilei influențează 

majoritatea acțiunilor întreprinse de oameni. În unele zone din județul Argeș se obișnuiește ca 

toate bunurile din gospodărie să se stropească cu agheasmă pentru a fi un an cu sănătate, pace 

și spor în casă. 

Este știut faptul că fiecare zonă are tradițiile și obiceiurile sale, pe care fiecare dintre noi 

are datoria de a le păstra și de ce nu, chiar de a le îmbogăți.  

Pentru mine, sărbătorile de iarnă, marcate de diversitatea obiceiurilor și tradițiilor, 

reprezintă cea mai frumoasă și mai emoționantă perioadă din an. Acea perioadă care îți 

dezvăluie sensibilitatea, bunătatea, omenia, recunoștința și nu în ultimul rând, credința. 
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Anul nou în satul meu 

,,Prima zi a noului an este ziua de naştere a fiecărui om". Charles 

Lamb  
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,,Urătorii” - Desen pe spatulă de lemn –Silvica 

Săcăleanu  

  

     Pe teritoriul românesc, cu ceva timp în urmă, 

oamenii duceau o viaţă simplă şi curată. Trăiau in 

frăţie cu natura, trăiau în armonie cu toți cei din jur. 

Satul era o mare familie. Nu existau porți între 

oameni, căile erau deschise. Era o armonie și un rost 

în trecerea timpului. Cultura populară românească 

este renumită prin originalitate, frumuseţe si bogăţie. 

Are un profund caracter unitar, ceea ce însă nu 

exclude prezenţa unei diversităţi de forme si 

variante. Este datoria noastră să cunoaştem 

particularităţile culturale specifice zonei în care 

trăim.  

       Tradiţiile, obiceiurile, portul şi folclorul sunt 

comori inestimabile ce definesc un popor făcându-l 

unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii 

timpului. De la naștere până la moarte, românul trăia 

intr-o simplitate curată. Obiceiurile legate de 

sarbatori erau transformate într-un mod de viață. 

Sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou erau bogate în 

datini și obiceiuri. În partea de sud a Moldovei Jienii 

erau prezenți în fiecare an în ajun de Anul nou, în casele gospodarilor. Ceata era formată din 

Anul Nou, Anul Vechi, Jianu, Căpitanul, Haiducii, Sortalina.  

- Eu  sunt Anul Nou sosit /De lume 

foarte dorit.   

                             

    În acest fel intra alaiul Jienilor în curtea sau în casa omului, a gospodarului. Și întradevăr 

Anul Nou era dorit de toată lumea - îl aștepta, se pregătea pentru musafirul cel vestit. Casa 

omului era primenită încă dinainte de Sărbătoarea Crăciunului, iar la Anul Nou, i se îmbunătățea 

strălucirea. Masa era plină cu bucate – colaci  și cozonaci copți, de către gospodina casei, pe 

vatra cuptorului, unde gospodarul încingea de cu seară cuptorul cu lemne uscate, pregătite de 
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multă vreme. Mai alături era oala cu sarmale, tochitura și ciocălăii copți în rolă (Doamne, cum 

se topeau în gură aceste prăjituri tradiționale, făcute din lapte, untură, făină și zahăr!)  

Apoi, toată ceata de Jieni răspundea:  

- Bine-ai sosit, Anul Nou,/Te 

primim ca și pe-un zeu. /Anul Nou 

când a sosit /Lumea toată-a 

curățit, /Și de ciumi și de holere  Și 

de toate boale grele.  

Curățindu-și casa și gospodăria, țăranul își curăța și sufletul. Masa îmbelșugată, neastâmpărul 

copiilor, rugăciunea citită la vreme de seară, colindele care au răsunat în tot satul, de la Crăciun 

și până la Anul Nou, clopoțelul, biciul și buhaiul pregătite pentru acompanierea urăturilor 

făceau să alunge din suflet, din casă, din sat tot ce era rău.  

După intrarea în scenă a Anului Nou, începe disputa între Anul Nou și Anul Vechi:  

- Bună seara, moș bătrân, /Ce te 

plimbi așa pe drum  Cu-acest 

țăpoiaș de fân? /Ești vreun vechi 

apărător  Al acestui-ntreg popor? 

/Spune-ndată cine ești /Cu ce 

nume te numești Că aici te 

isprăvești! /-Și cum, de la prima 

întâlnire Să-mi pui tu mie oprire?! 

/ Căci în furia în care mă găsesc 

Drept în piept mi te lovesc!  

Țăranul a trăit dintotdeauna, într-o atitudine tragi-comică, trecerea timpului. Cu resemnare 

accepta trecerea Anului Vechi și cu bucurie aștepta venirea Noului An, având speranța că va fi 

mai bun, mai îmbelșugat decât cel Vechi. Lupta dintre cele două personaje (Vechi și Nou) se 

dădea și în sufletul său în fiecare an.  

     Autorul/autorii anonim/anonimi al acestui teatru popular o așază pe femeie (Sortalina) în 

rolul personajului ce aduce pacea, înțelegerea între Timpul care trece și Timpul care vine. În 

familia țăranului moldovean femeia este cea care restabilește armonia în casă. Femeia 

astâmpără foamea prin bucatele pregătite de ea, femeia oblojește rănile copiilor și ale bărbatului, 

femeia ține rostul casei.  

- Anul Nou și Anul Vechi,  /Decât să 

vă certați  /Mai bine-un cântec să 

cântați! (spune Sortalina).  

Toată ceata începe să cânte cu voioșie. Cântă despre Jianu, tânăr român viteaz, puternic 

și neînfricat, care vine în sunet triumfal de goarnă (I-auzi goarna cum mai sună/ Armele cum îi 

răsună!).  

- Eu sunt Iancu Jianul,  /Voinicul și 

năzdrăvanul. /De la maica am 

supt lapte, /Lapte dulce, românesc 

Și-s voinic de-aș bate șapte /Căci 

port nume haiducesc.  
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Toți tinerii aveau certitudinea că sunt voinici și neînfricați precum Jianu. Doreau să înceapă 

noul an cu gândul că toate greutățile ce vor veni vor fi trecute cu optimism haiducesc.   

Între Jianu și Căpitan se duce o dispută, precum se duce în sufletul țăranului, chinuit de lipsuri 

și necazuri.  

-Tu de vrei să fii scăpat 

Treci/în lanțuri ferecat. /De 

nu vrei să te supui, /Uite, 

moartea-n piept ți-o pui!  

Scăparea vine tot de la Sortalina, fata tânără, frumoasă, curajoasă, înțeleaptă. Sortalina este 

singura femeie din ceata de haiduci.  

- Preaiubită Sortalină, /Tu de-aici 

de m-ai scăpa /Tu vei fi a mea 

soție  /Pentru toată viața ta.  

Sortalina găsește soluții pentru a-l scăpa pe frumosul Jian.   

- Ia ascultă, măi Jiene, /Tu de-aici 

de vrei să scapi, /Dă la ei ceva din 

galbeni/ Și astfel vei fi salvat.  

Toată ceata se prinde în horă, iar în mijloc se prind Jianu și Sortalina. Începe un dans al veseliei, 

al victoriei, al trecerii de la griji la liniște și bunăstare. Gospodarii casei se prind în această horă. 

Dacă în casă se află fete, acestea sunt luate la horă de către haiduci.  

- Iaca jucăm cu plăcere /Și cu toți 

cântăm,/ Și a noastră bucurie                         

/La toți să le-o dăm!  

                                 

,,Hora bucuriei”- desen realizat pe linguri de lemn. Silvica Săcăleanu 
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Membrii trupei erau răsplătiți cu colaci, vin, bani. Veselia rămânea în casa 

gospodarului pentru toată noaptea. Iar optimismul transmis de bucuria trupei de jieni îi însoțea 

pe oameni pentru multă vreme.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul Nou în China 

Prof.înv.primar Stanciu Alina Georgeta 

 

În întreaga lume Anul Nou reprezintă înnoirea simbolică a timpului și se sărbătorește 

diferit în funcție de regiune și de religie.                                                                                                             

În China Anul Nou Chinezesc sau Festivalul de primăvară este cel mai important 

eveniment.El nu are o dată specifică,depinde direct de calendarul lunar.Festivalul începe în 

prima zi din prima lună din calendarul chinezesc și se sfârșește cu Festivalul Lampioanelor care 

are loc în a cincisprezecea zi ,iar ajunul Anului Nou Chinezesc este denumit Chun Jie.Conform 

tradiției chineze se spune că în ajunul Anului Nou,zeul norocului,trece în paradis și duce cu el 

faptele de peste an ale fiecărei familii.În a cincea zi a Anului Nou,el se reîntoarce pentru a 

împărți noroc oamenilor.Cu ocazia acestei sărbători ,străzile și casele sunt decorate cu 

roșu,deoarece chinezii cred că această culoare este de bun augur,simbolizând în cultura chineză 

norocul,belșugul și bucuria,având capacitatea de a îndrepta răul.Caracterul “Fu”,decorațiunile 

precum cupletele norocoase “duilian”,decupajele(lipite pe geamuri),lanternele sunt nelipsite.De 

Anul Nou toți membrii familiei se adună,toți cei care trăiesc departe revin în familie,de aceea 

este cea mai importantă sărbătoare a poporului chinez.În timpul acestui festival,apropiații își 

dăruiesc reciproc niște pachete roșii umplute cu bani pentru a stimula prosperitatea,obicei numit 

Hong bao.La miezul nopții se mănâncă pește și o mâncare specifică Anului Nou numită baozi. 
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Cu ocazia paradelor se practică arte pe cale de dispariție cum ar fi:dansurile 

dragonilor,jocurile cu artificii,mersul pe picioroange. 

Dansul Dragonului este o tradiție de Anul Nou.Dragonul este un animal mistic,care 

reprezintă norocul,este simbolul noilor începuturi.Printre calitățile Dragonului se numără 

succesul,marile realizări și prosperitatea și de aceea este cel mai important simbol din China.Se 

consideră că dansul Dragonului este aducător de bogăție și de noroc.Dansul Dragonului este 

interpretat de o trupă de acrobați care ridică dragonul deasupra capului.Dragonii variază de la 

o lungime de 80 de metri până la trei mile lungime și sunt împodobiți cu artificii care aruncă 

scântei.Dragonul urmărește o minge pe un băț controlat de un interpret în față,este segmentat și 

serpentin în formă și este ridicat pe stâlpi de alți interpreți.Acest dans este mai puțin practicat 

la alte sărbători,deoarece necesită un număr foarte mare de interpreți. 

 În noaptea de Anul Nou ,focurile de artificii sunt aprinse pentru a alunga spiritele 

rele,conform legendei pe Nian,un monstru ce apărea și-i speria pe oameni.În ultima zi are loc 

Festivalul Lanternelor,sărbătorit pe timp de noapte când se lansează lampioane,iar copiii se 

plimbă în cadrul unei parade cu felinare.În acea noapte ,oamenii nu dorm pentru a-și lua rămas 

bun de la anul vechi și a-l întâmpina pe cel nou,obicei numit Shousui. 

               Anul Nou Chinezesc ,datorită forței de promovare generată  de China a devenit un 

fenomen cu puternice reverberații și conotații economice la nivel mondial. 

 

 

 

 

“Vasilca”-Tradiție de Anul Nou 

Prof.înv.primar Stanciu Alina Georgeta 

 

În preajma Anului Nou ,românii serbează după specificul locului.Sărbătorile din această 

perioadă sunt foarte importante deoarece îi leagă pe români mai mult de tradițiile populare și 

de locurile natale.  

Un obicei mai puțin cunoscut,specific romilor ,din zona Giurgiu,este “Vasilca”.Este un 

obicei mai vechi decât Steaua și Plugușorul,originile sale se găsesc înainte de 

creștinism.Această tradiție oferă și o semnificație tăierii porcului la români.Se spune că această 

tradiție provine de când romii erau sclavi,iar boierii luau ce era mai bun de la porc și le lăsau 

romilor capul pentru a mai câștiga ceva.În seara de Anul Nou,un grup de tineri ,ia un cap de 

porc care se împodobește. 

 Capul de porc se machiază,i se pun cercei,mărgele,voal de mireasă,coroană de flori și 

apoi se pune pe o tavă.Ceata de tineri si adulți, ia tava și pornesc la colindat pe la case 

acompaniați de un acordeon și o vioară.Se interpretează cântecul: “Ce mi-e în cer și pe 

pământ/Este o dalbă mănăstire,domnilor și Domn din cer/Iar în  dalbe cine-mi stă/Șade Maica 

Precista/Și o judecă pe Silva./Silcoilo,Vasilcoilo,/Ce ai  mâncat și ce ai băut/De mi-ești grasă 

și frumoasă?/Într-o grădină am sărit/Ceapă verde mi-am păscut,/Mai frumoasă m-am 

făcut./Românii când mă văzură/După mine se  porniră,domnilor si Domn din cer/Cu cuțite și 

topoare,/Pe mine să mă omoare/Puse paie,mă pârliră,/Și frumos mă împărțiră,domnilor și Domn 
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din cer/Luă românii slănina/Și noi meșteri căpățâna./La anul și la mulți ani!”. Se fac glume la 

adresa gazdei. În schimbul acestor urături ,ceata de colindători primesc bani. Vasilca  are loc 

numai în seara de Anul Nou. 

 

Vasilca este o tradiție care se mai păstrează rar și numai în unele regiuni ale țării. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiceiuri și tradiții  de Anul Nou : Capra, Plugușorul,  Sorcova,Călușarii 

 
Prof. Stânean Liana Oana 

                                                                         

 

       Capra este un obicei de Anul Nou in satele din Ardeal. Capra se face dintr-un lemn scurt, 

cioplit în formă de cap de capră, care se înveleşte cu hârtie roşie, peste care se pune o altă 

hârtie, neagră, mărunt tăiată şi încreţită, sau se lipeşte o piele subţire cu păr pe ea. Un tanar se 

mascheaza si face dansul caprei impreuna cu alti baieti mascati. 

       Cercetătorii presupun ca dansul caprei, precum şi alte manifestări ale măştilor zoomorfe (caiutii – 

feciori travestiti in cai, turca – masca de taur), întâlnite în satele românesti la vremea Crăciunului si a 

Anului Nou provin din ceremoniile sacre arhaice închinate morţii şi renasterii divinităţii. 

       În seara sau in prima zi a noului an, se merge cu „Pluguşorul” şi cu „Sorcova”, obiceiuri 

ce invocă prosperitatea şi belşugul pentru gospodăria celui care primeşte colindătorii. Se spune 

că cei care nu primesc cetele de colindători vor avea necazuri şi sărăcie în anul ce vine. 

Plugusorul. În ajunul Anului Nou, cete de flăcăi şi de bărbaţi de curând însuraţi pleacă cu 

Plugul. Străvechi obicei agrar derivat dintr-o practică primitivă, trecut printr-un rit de 
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fertilitate, „Pluguşorul” a ajuns o urare obişnuită de recolte bogate în anul care abia începe.          

Pluguşorul este întotdeauna însoţit de strigături, pocnete de bici şi sunete de clopoţei, dar plugul 

adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu timpul de un plug miniatural, mai uşor de purtat, sau de 

buhaiul care imită mugetul boilor.  

      La sate, „Pluguşorul” este însă extrem de complex, iar alaiurile care merg din casă în casă 

duc cu ele chiar un plug sau buhaiul.Copiii merg cu sorcova din casa in casa pentru a face urari 

gazdelor,noul an sa le fie cu noroc si belsug.Ei sunt recompensati cu bunatatile casei sau in 

zilele noastre cu bani. Calusarii este un alt obicei interesant pe care l-am gasit intr-o comuna 

din Ardeal. Cele mai asteptate sarbatori sunt cele din aceasta perioada a anului.Poporul roman 

a stiut intotdeauna sa se bucure si sa gaseasca bunatatea in toate. 
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OBICEIURI DIN DOBROGEA-MĂȘTILE 

Elev- Ibraim Amir 

Prof Talagai Liliana 

 

  

 

 

 

Colindul în Dobrogea 

Elev-  Pavel Diandra 
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Tradiții românești de anul nou 

Prof. Tereche-Bărbuleanu Ana-Maria 

 

 

            Sărbătoarea trecerii într-un nou an este prilej pentru români de a face urări pentru a avea 

noroc, bani şi a fi sănătoşi. Ei merg din casă în casă, păstrând tradiția străbună. Sorcova, 

Pluguşorul, Capra sau umblatul cu ursul sunt doar câteva dintre cele mai frumoase obiceiuri  de 

Anul Nou, păstrate din moşi-strămoşi în România. 

             Una din tradițiile care se confundă cu spiritul sărbătorilor de iarnă este mersul cu capra. 

Această tradiție datează de la începuturile secolului XIX, când, în toată țara s-a răspândit un joc 

de sărbătoare creat de simpli oameni din popor.   

            Umblatul cu Capra ţine, de regulă, de la Crăciun până la Anul Nou. Măştile care evocă 

la Vicleim personaje biblice sunt înlocuite aici de masca unui singur animal, al cărui nume 

variază de la o regiune la alta: cerb în Hunedoara, colind cu capra sau ţurca în Moldova şi 

Ardeal, boriţă (de la bour) în Transilvania de sud. În Muntenia şi Oltenia, capra este denumită 

„brezaia” (din cauza înfăţişării pestriţe a măştii), şi obiceiul se practică mai ales de Anul Nou.   

            Inițial, mersul cu capra a luat naștere sub forma unui element cult și avea rolul de a 

stabili dacă vremea va fi bună în anul ce va urma sau dacă vor urma zile ploioase și friguroase. 

Acest ritual se manifesta de obicei in preajma Anului Nou, începând cu o săptămână înaintea 

acestuia și încheindu-se la câteva zile după intrarea în noul an. Pentru români însă, data de 31 

decembrie este considerată a fi cel mai reprezentativ și cel mai oportun moment în care poate 

avea loc jocul caprei, acesta nefiind limitat la această zi, întocmai pentru a aduce bucurie, noroc 

și sănătate în fiecare casă pentru o perioadă mai lungă. 

              Deși mersul cu capra a fost creat pentru a prognoza viitorul meteorologic sau pentru a 

reprezenta un obicei cult, odată cu trecerea anilor, acest ritual a devenit extrem de semnificativ 

pentru agricultorii români. Aceștia considerau ca, prin jocul caprei avea loc o chemare a forței 

divine pentru a aduce odată cu venirea noului an succes în toate domeniile de seamă ale 

agriculturii. 

              În prezent, mersul cu capra a rămas o tradiție ce are principala menire de a aduce voie 

bună în casele tuturor oamenilor, prin manifestari artistice, prin costumarea în diverse personaje 

și crearea unor scene și ritualuri tradiționale folosind măști, culorii vii, stridente și prin scoaterea 

diverselor sunete, a chiotelor, pentru a spori umorul acestui obicei. De asemenea, tradiția are 

rolul de a transmite diverse mesaje și urari pentru noul an, neavând însă nicio legatură strânsă 

cu sărbatorile creștine. 

            Capra se face dintr-un lemn scurt, cioplit în formă de cap de capră, care se înveleşte cu 

hârtie roşie, peste care se pune o altă hârtie, neagră, mărunt tăiată şi încreţită, sau se lipeşte o 

piele subţire cu păr pe ea. 

            Cercetătorii presupun că dansul caprei, precum şi alte manifestări ale măştilor zoomorfe 

(caiutii – feciori travestiti in cai, turca – masca de taur), întâlnite în satele românesti la vremea 

Crăciunului provin din ceremoniile sacre arhaice închinate morţii şi renasterii divinităţii. 

            Umblatul cu Ursul este întâlnit doar în Moldova, de Anul Nou. Ursul este întruchipat 

de un flăcău purtând pe cap şi umeri blana unui animal, împodobită în dreptul urechilor cu 

ciucuri roşii. Masca este condusă de un „ursar”, însoţită de muzicanţi şi urmată, adesea, de un 

întreg alai de personaje (printre care se poate afla un copil în rolul „puiului de urs”). În răpăitul 

tobelor sau pe melodia fluierului, şi ajutată de un ciomag, masca mormăie și imită pașii legănați 

și sacadați ai ursului, izbind puternic pământul cu tălpile. Semnificația este purificarea și 

fertilizarea solului în noul an. Există ipoteza că la originea acestui obicei s-ar afla un cult traco-

getic. 
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            În prima zi a noului an, se merge cu „Pluguşorul” şi cu „Sorcova”, obiceiuri ce invocă 

prosperitatea şi belşugul pentru gospodăria celui care primeşte colindătorii. Se spune că cei care 

nu primesc cetele de colindători vor avea necazuri şi sărăcie în anul ce vine.  

             În ajunul Anului Nou, în Moldova, cete de flăcăi şi de bărbaţi de curând însuraţi pleacă 

cu Plugul. Străvechi obicei agrar derivat dintr-o practică primitivă, trecut printr-un rit de 

fertilitate, „Pluguşorul” a ajuns o urare obişnuită de recolte bogate în anul care abia începe. 

Pluguşorul este întotdeauna însoţit de strigături, pocnete de bici şi sunete de clopoţei, dar plugul 

adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu timpul de un plug miniatural, mai uşor de purtat, sau de 

buhaiul care imită mugetul boilor. La sate, „Pluguşorul” este însă extrem de complex, iar 

alaiurile care merg din casă în casă duc cu ele chiar un plug. 

             De asemenea, o dată cu intrarea în Noul An, de Sfântul Vasile, este bine să se ureze 

pentru bunăstare, iar în acest sens „Sorcova” este cel mai cunoscut colind. 

             Sorcova este un substitut al divinităţii fitomorfe, invocată de copii pentru a aduce 

oamenilor sorcoviţi viaţă lungă, sănătate şi prosperitate. Sorcova era confecţionată, la început, 

din una sau mai multe rămurele de pomi fructiferi (măr, păr, vişin, prun) sau de trandafir, tăiate 

şi puse în apă la înmugurit şi înflorit în ziua de Sfântul Andrei (30 noiembrie) sau de Moş 

Nicolae (6 decembrie). Apoi, obiectul ritual cu care colindă copiii a început să fie realizat dintr-

o nuia cu rămurele împodobite cu fire colorate de lână, cu beteală şi cu un fir de busuioc în vârf. 

În Bucovina, sorcova are ataşat un clopoţel. Sorcova, simbol al vegetaţiei de primăvară, este 

făcută astăzi din hârtie colorată şi flori artificiale. 

             Înclinată de mai multe ori în direcţia unei anumite persoane, sorcova joacă întrucât va 

rolul unei baghete magice, înzestrată cu capacitatea de a transmite vigoare şi tinereţe celui vizat. 

Textul urării, care aminteşte de o vrajă, nu face decât să întărească efectul mişcării sorcovei. 

După terminarea colindatului, Sorcova se păstrează peste an, ca un lucru sfânt, agăţată de 

peretele de la răsărit al casei, la icoană sau în alt loc curat al gospodăriei. 

             Anul Nou este un prilej de efectuare a actelor magice si pronosticurilor. În aceasta 

noapte se spune că se deschid cerurile. Iar cui privegheaza și le vede deschise, i se va da orice 

va cere. Se spune că animalele vorbesc, povestind tot ce au făcut în timpul anului. Se mai spune 

că așa cum e omul la Anul Nou va fi tot anul (vesel sau trist).  
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Vicleiul  în  Oltenia 

Elev: Tudor Marius Ovidiu 

Prof. coord: Tereche-Bărbuleanu Ana-Maria 

 

             Perioada cuprinsă între Ajunul Crăciunului şi Sfântul Ioan înseamnă, în întreg spaţiul 

românesc, timpul colindelor, timpul mitic al Naşterii Domnului, încărcat cu semnificaţii rituale 

deosebite, dar şi al obiceiurilor tradiţionale. 

             În unele locuri, în noaptea Crăciunului (şi până la Bobotează chiar) întâlnim  cântarea 

religioasă cunoscuta sub numele de Vifleimul sau Irozii. Sub numele de Vicleim (Betleem) se 

înţelege o reprezentaţie dramatică în toată forma. Această dramă religioasă ne înfăţişează 

misterul Naşterii Domnului în toate fazele sale, în care, adesea după scenarii şi costume 

influenţate de realităţile autohtone, se înfăţişează scena din istoria naşterii lui Hristos şi a 

creştinismului. Acest nume se dă şi totalităţii actorilor care joacă şi care merg pe stradă cântând. 

Inspirat din literatura bisericească creată pe marginea textelor biblice, Vicleimul păstrează urme 

din colindatul cu măşti. La noi, cântecele acestea au venit pe la sfârşitul secolului al XVIII-

lea pe două căi: 

 prin Bizanţ, adică prin originale slavone prelucrate după bizantine, reprezentând tradiţia 

orientală şi care au trecut din literatura scrisă în cea nescrisă; 

 prin saşii din Transilvania, care au introdus  o dată cu protestantismul şi "Irozii" după 

texte germane din sec. XVI, prelucrate după texte latine mai vechi şi reprezentând 

tradiţia occidentală, apoi prin secolul trecut de la saşi le-am luat şi noi. 

            Obiceiul a aparut din nevoia crestinilor de a apropia sufletele oamenilor de Iisus si 

cuprinde urmatoarele momente: venirea magilor dupa stea, primirea lor de catre Irod, siretenia 

acestuia de a afla copilul, infruntarea necredintei.Din prima formă a Vicleimului, prezentarea 

magilor şi dialogul lor, s-au dezvoltat pe rând, prin activitatea micilor cărturari, trei tipuri 

principale, în cele trei mari ţinuturi: Muntenia, Moldova şi Ardeal. 

 În vremea celui de-al doilea război mondial se mai juca încă, în zilele Crăciunului, pe 

întreg teritoriul românesc. Vitleemul, piesa de teatru popular. Irodul este numit după 

loc: Steaua, Craii, Viflaimul sau Vicleimul. În vremea lui Kogălniceanu, piesa era jucată în 

oraşe, la “case mari” de către cântăreţii de la biserica. Însă şi “irodarii” ţărani ajungeau, în 

primele decenii ale secolului nostru, până în marile oraşe fiind primiţi cu bucurie de toata lumea. 

Astăzi aria de răspândire a Irodului s-a restrâns. 

 Răspândit mai ales în Oltenia, cu precădere în zona satelor Salcia, 

Cernăteşti), Vicleimul adaugă Irodului un teatru de păpuşi o sceneta cu conţinut profan. Scena 

lui este înlocuită cu o lada (cutie) purtata de doi băieţi în interiorul căreia se afla decorul şi 

evoluează marionetele, mânuite din afară. Păpuşile sau marionetele sunt  confecţionate din lemn 

şi cârpe colorate, dând naştere la o serie de momente în care se prezintă diferite obiceiuri sau 

sunt satirizate diferite întâmplări din lumea satului. Aşadar, alături de partea religioasă a 

Irozilor, s-a dezvoltat şi o parte profană, jocul păpuşilor. 

 Partea religioasă este o acţiune în care intră ca persoane principale: Irod şi ceata sa de 

Vicleim, un ofiţer şi soldaţi îmbrăcaţi în portul ostaşilor romani, trei crai sau magi: Melchior, 

Baltazar şi Gaspar, un cioban, un prunc şi, în unele părţi, o paiaţa. 

 Întreg echipajul este format din sase persoane: patru cantareti vocali care se randuiau 

cate doi la tinutul vicleiului, un papusar si un fluieras. Pe fundalul coral in care erau cantate 

nasterea divinizata si moartea, papusarul punea in scena diferite aspecte din viata, pline de satira 

si umor. 

Cei cu vicleiul îşi anunţă sosirea cântând: 
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  „Din oraşul Vicleim,/Ieşiti, boieri, să-L privim,/- Ne primiţi cu Vicleiul?” 

 Stăpanul casei iese şi-i primeşte.Cântecele vicleiului sunt asemănătoare cu cele de stea, 

diferenţa fiind că  la viclei se cântă mai tărăgănat. 

 Pentru acest obicei, „Vicleiul', lăutarii erau tocmiţi de flăcăi, cu mult înainte. Ştiau că 

au de mers din casă-n casă, până spre dimineaţă, cântând de fiecare dată cele şapte cântece care 

însoţeau jocul păpuşilor: „Crăiţele”, „Floricica”, „Lupul şi oaia”, „Caii”, „Ursul”, „Mortul”, 

„Cerşitoarea”.Apoi „ziceau” două-trei hore ca la Salcia şi se încingea jocul în curtea colindată, 

prinzându-se în joc întregul alai care însoţea „Vicleiul” prin tot satul. 

 Cu o săptămână înainte de Crăciun, colindătorii primesc păpuşile lucrate de fetele din 

sat, care se străduiesc să le facă cât mai frumoase, le pun pe Viclei, iar în Ajunul Crăciunului, 

seara, pleacă cu lăutarii  pe la fiecare casă, având grijă să nu ocolească gospodăriile fetelor care 

au dat păpuşile. 

 În dimineața de Crăciun, niciunul dintre lăutari nu ajunge acasă cu coșul gol. 
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TRADIȚII DE ANUL NOU ÎN FRANȚA 

Prof. Tița Anda Rodica 

       Anul Nou este sărbătorit în Franța, începând cu seara zilei de 31 decembrie, până la 1 

ianuarie ( le jour de l'an ), când oamenii se adună cu familia , cu prietenii și cu comunitatea. În 

Franța, Revelionul este numit și La Saint-Sylvestre, pentru că este ziua sărbătoriților acestui 

sfânt. În această țară predominant catolică - ca în majoritatea țărilor europene catolice sau 

ortodoxe - anumite zile ale anului sunt atribuite pentru a sărbători sfinți specifici, iar aceste zile 

speciale sunt numite zilele sărbătorilor sfinților. Persoanele care împărtășesc numele unui sfânt 

celebrează sărbătoarea sfântului la fel ca de ziua de naștere. 31 decembrie este ziua sărbătorii 

Sfântului Sylvester, așa că numim această zi La Saint-Sylvestre. 

 

'Le Jour de l'An' 

     Anul Nou sau 31 decembrie este numit le réveillon du jour de l'an, în timp ce ziua de Anul 

Nou sau 1 ianuarie este le jour de l'an. 

Tradiții pentru Anul Nou în Franța 

     Nu avem atât de multe tradiții pentru Anul Nou în Franța. Cele mai importante ar fi să sărutul sub 

vâsc ( le gui, pronunțați cu un sunet dur G + ee) și  număratul până la miezul nopții.Nu există  în 

Franța ceva asemănător, cu  bilele mari de cristal care cad în Times Square, dar de multe ori există un 

spectacol de varietăți la televizor cu cei mai faimoși cântăreți din Franța. Ar putea fi, de asemenea, 

focuri de artificii sau o paradă în orașele mai mari. 

    Anul Nou se petrece în mod tradițional cu prietenii, iar dansul este o parte componentă. 

(Francezii preferă să danseze!) Multe orașe și comunități organizează și un bal. Oamenii vor fi 

îmbrăcati sau costumati, iar la gongul de la miezul nopții, toată lumea se va săruta pe obraz de 

două sau patru ori .Oamenii pot arunca des cotillons (confetti și streamers), suflă 

în serpentină (un streamer atașat la un fluier), strigă, aplaudă și, în general, fac zgomot. 

"Les Résolutions du Nouvel An" (Rezoluții de Anul Nou) 

     Și, bineînțeles, francezii fac rezoluții de Anul Nou. Lista d va include, fără îndoială, o îmbunătățire a 

limbii franceze , poate chiar planificând o călătorie în Franța. De ce nu? 

Masa franceză de Anul Nou 

     Mâncarea va fi o sărbătoare. Şampania este o necesitate precum şi vinul bun, stridiile, foie gras și 

alte delicatese. Nu există mâncăruri tipic franceze pentru sărbătorile de Anul Nou, iar oamenii se pot 

hotărî să gătească tot ce le place sau chiar să facă ceva stil bufet dacă dau o petrecere. Cu toate acestea, 

mâncare va fi delicioasă, cu siguranta. Și dacă nu ești atent și bei prea mult, poți ajunge cu un gueule 

de bois (mahmureală). 

Felicitări tipice de Anul Nou în Franța 

Este încă ceva obișnuit să se trimita felicitări de Anul Nou. Cele tipice ar fi: 

Bonne année et bonne santé! 

An Nou fericit și multă sănătate! 

Mes meilleurs voeux! 

Urările mele cele mai bune! 

https://ro.eferrit.com/vocabularul-familie-in-franceza/
https://ro.eferrit.com/franceza-de-auto-studiu-resursele-de-invatare-de-top/
https://ro.eferrit.com/franceza-de-auto-studiu-resursele-de-invatare-de-top/
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Cadouri tipice de Anul Nou în Franța 

    Oamenii nu schimbă în mod tradițional cadouri deAnul Nou, desi există şi oameni care o fac. Cu 

toate acestea, în perioada de Crăciun și de Anul Nou, există tradiția să dai niște bani muncitorilor 

poștali, furnizorilor, poliției, unui angajat al casei, unor băieți sau altor lucrători. Acest lucru se 

numește les étrennes, și cât de mult dați variază foarte mult, în funcție de generozitatea 

dumneavoastră. 

Anul francez de Anul Nou 

 le Jour de l'An > Ziua Anului Nou 

 la Saint-Sylvestre > Revelion (și sărbătoarea Sfântului Sylvester) 

 Bonne année ! > An nou fericit! 

 Bonne annee et bonne santé ! > An Nou fericit și multă sănătate! 

 Rezoluție reușită > Rezoluția Anului Nou 

 Le repas du Nouvel An > masa de Anul Nou 

 Le gui (pronunțată cu un G + ee tare)> vâsc 

 Des Confetti > confetti 

 Le cotillon > bal; les cotillons>  coifuri de petrecere. 

 Un serpentin > un streamer atașat la un fluier 

 Gueule de bois> mahmureală 

 Les étrennes> Cadouri de Anul Nou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.eferrit.com/opt-idei-mari-de-cadouri-pentru-prietenii-tai-francofili/
https://ro.eferrit.com/opt-idei-mari-de-cadouri-pentru-prietenii-tai-francofili/
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Impactul inteligentei emotionale a cadrului didactic de  sprijin, asupra 

dezvoltarii psihice a copiilor cu cerinte  educationale speciale 

Prof. Ursu Miluța 

       Interesul  școlii incluzive, al societății este ca profesorul  de sprijin să obțină in activitatea 

didactică rezultate cât mai bune din punct de vedere a procesului instructiv educativ.  Pentru 

atingerea acestui țel,  este necesar,  să se apeleze la inteligența emoționala cu care este inzestrat 

cadrul didactic de sprijin. 

     Inteligența emoțională,   este aceea care facilitează, climatul  psihic ,optim, de dezvoltatre , 

motivând comportamentul  și activitatea elevilor, dar și activitatea pedagogic a profesorului de 

sprijin. Prin aspectele sale adiacente,inteligența emoțională , influențează procesul instructiv-

educativ a profesorului asupra elevilor cu cerințe educaționale special, in rezultate bune, 

motivându-Ie pozitiv necesitatea de a invăța, felul  de a se comporta, ajutându-i  să-si atingă  

scopurile propuse, sa-și dezvolte personalitatea. 

       Caracteristica principală a inteligenței emoționale,  constă in faptul că, prin insuși efectul 

ei  se află  in puterea cadrului didactic de sprijin, care  decide  când și cum trebuie acționat. S-

a constatat că lipsa inteligenței emoționale iși are rădacinile in deficiențele sale profesionale a 

cadrului didactic. Adevărații ,,observatori ,,ai comportamentului  pedagogic sunt, de fapt, elevii 

inșiși. Despre prezența sau absența inteligenței emoționale  decide in primul rând  cel  care ia 

contact cu repectiva atitudine. Aprecierea comportamentului unui cadru didactic față de un elev  

are, din punct de vedere al inteligenței emoționale sau lipsei inteligenței emoționale , o 

importanță covărșitoare. De aceea suntem de parere că in analiza și stabilirea caracteristicilor 

inteligentei , trebuie luat in considerare   percepția și  aprecierea elevului. 

   O condiție de bază a dezvoltării armonioase a personalității elevului , a succesului la scoală o 

constituie climatul psihic în care acesta lucrează.Dar climatul psihic nu  se realizează 

intotdeauna cu success. Conflictele, umilința,teama, jignirea, lipsa de respect  față de acesta 

etc., nu pot constitui un climat favorabil. De aceea  e necesar sa  se pună  accent pe crearea unei  

admosfere calde, echilibrate, prielnice activității instructive -educative. Aceasta fiind o condiție 

indispensabilă  pentru obținerea unor rezultate așteptate. Deosebirea dintre aspectul pedagogic  

și cel psihologic  al inteligentei emoționale este faptu că, in timp ce pedagogia pune accent pe  

sarcinile instructive- educative, psihologia remarcă necesitatea  oferirii  unor condiții optime 

pentru învățătură.  

      Trăsătura cea mai caracteristică  a noțiunii de ,, inteligență emoțională,, este în concepția 

profesorului de sprijin, confirmată de : capacitatea de a înțelege elevul, de a fi omenos, de a 

aprecia corect , de a fi tolerant, indulgent, de a-I ajuta și îndruma, de a ierta posibile greșeli. 

Această trasătură este o expresie a umanismului în relația profesor- elev și poate fi considerată 

nu numai o caracteristică a inteligentei emoționale, ci și o cerință  în relațiile dintre semeni. 

Respectarea acestor principii  este in concordanță cu inteligența emoțională care, prin 

rezultatele sale poate  constitui un procedeu eficient de influențare personală  în activitatea 

educativă a elevului cu dizabilitați. 

        S-a constatat că aspectul  fizic al elevului poate determina in mare masură gradul de 

popularitate  sau nepopularitate de care se bucură acesta, influențând  intr-un anumit sens 

atitudinea pozitivă sau negativă, a carului didactic față de acesta. Din punct de vedere al 

inteligenței emoționale,  e absolut  necesar să se acorde o importanță deosebită elevilor care au 
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complexe de inferioritate in ceea ce privește aspectul lor fizic, deficiențele senzoriale, de 

vorbire și ale altor organe. Lipsa inteligenței emoționale a cadrului didactic ar putea avea urmari 

nedorite pentru  psihicul elevului cu dizabilitați, urmari care nu dispar niciodată.  Fr  Omelca 

precizează ,, Atîta timp cît ținem seama de principiul că trebuie să ne purtăm cu tact cu toți 

copiii, va trebui să respectăm această cerință în și mai mare măsură în cazul copiilor cu  

deficiențe fizice. Iar suferința lor se va amplifica și mai mult atunci când cineva le amintește 

aceste defecte. Este deci inadmisibil ca profesorul să facă o asemenea imprudență.”  
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Consecvență în derularea proiectului ,,Școli prietenoase în comunități implicate” 

 

Prof. înv. primar: Voina Maria 

 

Cu cât noul coronavirus se răspândea mai rapid, echipa de cadre didactice de la Școala 

Gimnazială ,,Constantin Erbiceanu”, comuna Erbiceni, judetul Iași s-a ambiționat să găsească 

modalități prin care activitățile cu elevii din cadrul proiectului ,,Școli prietenoase în comunități 

implicate” să se desfășoare, respectând cu rigurozitate măsurile impuse datorită evoluției 

situației epidemiologice.  

Toți membrii echipei de proiect s-au simtit impulsionați în a proceda cât mai susținut 

pentru atingerea acestui scop, în primul rând pentru copiii care nu mai conteneau cu întrebările 

de tipul: ,,Când începem?”, ,,Dar mai este mult până începe proiectul?”, ,,Noi vrem să rămânem 

la școală după școală!” 

Workshop-urile ,,Educația incluzivă”, ,,Școala pentru diversitate de la deziderat la 

realitate” și ,,Transformarea învățământului într-un demers activ prin dezvoltarea abilităților de 

problematizare - profesorul, agent al schimbării”, desfășurate în cadrul proiectului mai sus 

menționat, organizator fiind Inspectoratul Școlar Județean Iași, au sporit motivația noastră, a 

cadrelor didactice implicate în acest proiect educațional, de a găsi soluții cu care să venim în 

întâmpinarea dorinței copiilor care au participat zilnic la activități în anul școlar precedent. 

,,Copiii sunt mâinile cu ajutorul cărora atingem cerurile”. Acest citat, care aparține lui 

Henry Ward Beecher, ,,ne-a urmărit” pe parcursul primului workshop, în care s-au desfășurat 

ateliere de formare, s-au făcut prezentari cu: rezultatele de etapă ale proiectului, strategii 

incluzive eficiente/adaptare curriculară, instrumente necesare cadrelor didactice din școlile de 

masă pentru o bună integrare a copiilor cu CES, rolul echipei pluridisciplinare mobile de a 

furniza servicii integrate în vederea diminuării riscului educațional și creșterii participării în 

educație în comunități vulnerabile din judetul Iași, abordari ale educației incluzive - perspective 

în mediul academic.  

La următorul workshop, tema de reflecție a fost: În Oslo, capitala Norvegiei, cele mai 

multe străzi poartă nume de profesori. După ce au fost diseminate exemple de bună practică din 

sistemul de învățământ norvegian, nota noastră, a participantilor activi la tema de reflecție a 

fost: Numai într-o societate care va prețui cu adevărat educația, cele mai multe străzi vor purta 

nume de profesori. 

Pornind de la aceste propuneri, constatări și rezultate de etapă ale proiectului, primind 

și vestea bună – că elevii incluși în program vor beneficia de masa caldă , s-a trecut la 

conceperea, realizarea și distribuirea pachetelor educaționale personalizate. Astfel, o dată pe 

săptămână, părinții copiilor sau chiar copii mai mari au venit la școală, unde pe locurile marcate 

așteptau câteva clipe să-și preia pachetul educațional și masa caldă pentru săptămâna respectivă. 

În acest mod, activitățile proiectului s-au derulat și educația nu a fost întreruptă. 

În luna ianuarie 2021, toți elevii Școlii Gimnaziale ,,Constantin Erbiceanu” care nu dețin 

dispozitive personale pentru învățarea online, au primit tablete iar cei din proiect au avut 

prioritate. Ca urmare, ,,școala după școală’’ se va desfășura online. 
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Deși la început de an școlar 2020-2021 nu se întrezăreau prea multe speranțe ca 

activitatea proiectului să continue fără sincope, acum acest obiectiv a devenit un vis îndeplinit. 

Ca să trăim această realitate frumoasă, suntem sprijiniti și de implicarea părinților – absolvenți 

ai sesiunilor de educație parentală desfașurate în anul școlar precedent dar reluate în toamna 

acestui an școlar. Aceștia lecturează teme din ,,Ghidul Părintelui: Cum ne antrenăm parentingul 

apreciativ /Holt Romania”, material care le-a fost oferit pentru a se informa și după absolvirea 

cursurilor. Își amintesc cu plăcere ( pe baza propriilor mărturisiri în cadrul grupurilor de suport) 

de exersarea unor metode și procedee pe parcursul întâlnirilor educatori parentali - părinți și le 

aplică, având ca rezultat o relație părinte-copil mult mai apropiată, constructivă și bazată pe 

încredere reciprocă. 

O parte din aceste teme au fost: 

 

1. CELE TREI ACTIVITĂȚI PENTRU ABORDAREA ȘI TRATAREA FURIEI 

 Observă  

 Respiră 

 Luptă 

Prima și cea mai bună abilitate pentru abordarea și tratarea furiei este să observi când 

începi sa te înfurii. Fiecare dintre noi are semne timpurii de alarmă. Acestea pot fi: 

- Fizice - observați ce face corpul dumneavoastră, de exemplu: noduri în stomac, 

încordare, durere de cap. 

- Emoționale - plâns, sentimental că esti copleșit etc. 

- Auto adresare - observați ce vă spuneți dumneavoastră înșivă. Folosiți o auto-adresare 

negativă ca de exemplu ,,Sunt un parinte groaznic”, ,, Este prea obraznic, nu se poate așa!?”[1] 

Am învățat să respirăm profund pentru a ne ajuta să abordăm și să tratăm stresul. 

Am învățat de asemenea să practicăm cele 3 respirații profunde și să numărăm până la 10. Cu 

cât sunteți mai supărat, cu atât pot fi de folos cele trei respirații profunde. Tineți minte să 

respirați lent. [1] 

Metodele pentru combaterea stresului sunt abilități pentru abordare și tratare. De 

exemplu, pauza părinților – ea funcționează în cazul stresului și este de folos în cazul furiei. 

Noi putem să: 

 Luăm o pauză. Asigurați-vă că și copiii sunt în siguranță(cu o rudă, prieten sau vecin). 

Faceți o plimbare. Duceți-vă în baie și inchideți ușa. Faceți un duș. Dacă veți folosi 

această tehnică și sunteți supărat pe o altă persoană, comunicați-i că veți lua o pauză și 

că veți reveni după ce vă liniștiți. Comunicați-i când veti fi gata să discutați. Spuneți 

ceva de genul ,,Sunt furios. Nu pot să discut acum. Mă duc să fac o pauză. Discutăm 

după ce mă întorc.” [1] 

 Discutăm cu cineva. Luați telefonul și discutați cu cineva în care aveți încredere. Acesta 

poate fi un prieten, un consilier sau un cleric. Discuția cu altă persoană ne ajută să ne 

eliberăm furia fără ca cineva să fie rănit. Ne ajută să ne concentrăm pentru a reveni la 

starea de echilibru. Ne ajută de asemenea să ne tratăm emoțiile fără a le înăbuși. [1] 

 Eiberăm furia în siguranță! Uneori activitatea fizică este de folos. Asigurați-vă că și 

copiii dumneavoastră sunt în siguranță, apoi dați drumul la duș, iesiți la o alergare sau 

urlați când copiii nu pot să vă audă. Duceți-vă în dormitor și loviți perna sau rupeți un 

ziar. Nu vă descărcați, verbal sau fizic, asupra celor pe care ii iubiți. [1] 
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2. REȚETA PENTRU O ASCULTARE MAI BUNĂ 

 Hotărâți-vă să ascultați. 

Când hotărâți în mod conștient că sunteți gata să ascultați, această vă ajută să deveniți 

un ascultător mai bun. [1] 

 Făceți-vă timp să ascultați. 

Acesta este un cadou  prețios. Dacă acum nu este un moment potrivit pentru 

dumneavoastră, fixați o ,,programare pentru ascultare”. [1] 

 Folosiți limbajul corporal care arată că ascultați. 

 Stabiliți contactul vizual, aplecați-vă înainte, dați afirmativ din cap, vocalizați sunete 

simple ca ,,hmmm”, ,,uh-huh”, ,,da?” Pentru copiii dumneavoastră, coborâți la nivelul lor 

vizual, aduceți-i la nivelul dumneavoastră vizual, de exemplu puneți-i pe ceva mai înalt 

dacă se află în siguranță. [1] 

 Permiteti-i vorbitorului să-și exprime sentimentele, indiferent care sunt ele. 

Aceasta nu înseamnă că trebuie să acceptați percepțiile celuilalt, ci doar că trebuie să 

acceptați că așa se simte acesta în momentul de față. Sentimentele sunt reale, nu bune 

sau rele. [1] 

 

3. AUDIEREA TĂCUTĂ VERSUS AUDIEREA ACTIVĂ 

 

Audierea tăcută Audierea activă 

Stabilirea contactului vizual. 

Folosirea limbajului corporal. 

Rezumarea, parafrazarea sau 

reflectarea. 

Rezumați ceea ce credeți că spune 

cealaltă persoană și întrebați dacă este 

correct. 

Acordarea atenției. Verificarea sentimentelor.  

Întrebați cealaltă persoană dacă ați 

perceput corect sentimentele sale. 

Fiți sensibil și receptiv. 

Comunicați acceptarea(toleranța). 

 

Punerea de întrebări prietenoase.  

Puneți întrebări care ajută persoana să 

clarifice sau să exploreze un anumit 

domeniu mai în profunzime. 

Tabel nr. 1 – Audierea tăcută versus audierea activă [1] 
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Tradiții de Anul Nou în regiunea Iernut 

Elev- David Dordea 

Prof- Vlasa Delia 

 

 

 Toți oamenii sărbătoresc trecerea dintre ani într-un mod festiv. E ceva firesc. Și multe 

tradiții se regăsesc în diferite popoare ale lumii. Mie însă mi se pare că Anul Nou este o sărătoare 

– chestionar: ne întreabă ce a fost bine sau mai puțin bine în anul trecut. 

 În zona noastră(Iernut – Mureș) sărbătoarea Anului Nou este trăită cu intensitate atât de 

noi, copiii, dar și de cei mari. Plugușorul este un obicei de pe la noi, prin care tinerii merg din 

casă în casă înainte de miezul nopții urând gazdelor un an mai bun și mai cu spor, dar și pentru 

a alunga spiritele rele. În prima zi din an mergem cu sorcova, pe care noi o confecționăm din 

diferite materiale de prin casă. Mai întâi mergem pe la vecini, apoi pe la rudele apropiate și pe 

la cunoscuți. Ea reprezintă vestirea unui An Nou mai bun, mai blând, mai spornic. 

 Bunica mea pregătește dinainte cu o seară calendarul cepei: doisprezece foițe de ceapă 

cu sare ce reprezintă cele douăsprăzece luni ale anului. În ziua de Anul Nou se citesc cum vor 

fi lunile anului; dacă lasă apă, luna va fi ploioasă, iar dacă nu, secetă. Este un obicei pe care 

mama l-a învățat de la bunica și cred că și bunica de la mama ei și tot așa. 

 Tot un obicei de Anul Nou, e ca primul în casă să intre tata sau un băiat, căci tot anul 

va fi puternic și viteaz ca el. La pragul ușii se pune un mănunchi de vâsc, tot pentru a aduce 

noroc în anul care vine. 

 Un obicei din noaptea de Anul Nou este că mama face gogoși și pregătește pește: 

gogoșile aduc belșug căci sunt făcuți din făină de grâu, iar peștele se mănâncă pentru a evita 

toate problemele și obstacolele din noul an precum peștele înoată în apă. De pe masă nu lipsesc 

nici strugurii din care trebuie mâncați doar 12 boabe pentru a aduce noroc în cele 12 luni ale 

anului următor. 

 Dar cel mai frumos moment este momentul de trecere, când noi pocnim petarde, 

aprindem artificii și uneori pocnim cu biciul bunicului pentru a alunga răul din anul care a 

trecut. 
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