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Director,
Prof. Iacob Alina

„De DRAGOBETE iubim românește!”
Sunt oameni care intră şi ies din vieţile noastre, şI sunt prieteni dragi, care rămân
cu noi pentru totdeauna lăsând urme in inimile noastre, influenţându-ne caracterul.

Coordonator de programe și proiecte educative,
Prof. înv. primar Dulgheriu Paula Veronica
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Argument:
Sărbătorile sunt întotdeauna un prilej de manifestare a bucuriei. Poporul român a ştiut mereu să
guste sărbătoarea prin obiceiuri şi tradiţii de o deosebită frumuseţe, una dintre acestea fiind sărbătoarea
iubirii, manifestată la noi de Dragobete. Pe 24 februarie sărbătorim Dragobetele, sărbătoarea dragostei,
care are la origini obiceiuri şi datini străvechi ale poporului nostru. În această zi oamenii sărbătoresc, fac
doar ordine prin casă şi aşteaptă oaspeţi, deoarece se crede că Dragobetele îi ajută pe gospodari să aibă
un an mai îmbelşugat. Zeul iubirii în mitologia română, Dragobete, este considerat a fi fiul Babei
Dochia, fiind numit şi Cap de Primăvară, Năvalnicul sau Logodnicul Păsărilor. Dragobete este descris ca
un tânăr voinic, frumos şi veşnic îndrăgostit. În popor se crede că numele Dragobete înseamnă a iubi, a
fi îndrăgostit. Dragobete este zeul dragostei şi al bunei dispoziţii. De ziua lui se organizau petreceri,
deseori urmate de căsătorii. El este protectorul şi aducătorul iubirii în casă şi în suflet. De Dragobete se
credea că se logodesc păsările cerului. Întreaga natură se pregăteşte să renască. Sărbătoarea simbolică a
logodirii păsărilor s-a extins simbolic şi la oameni. În această zi, satele răsunau de veselie. În popor se
spunea că cine sărbătoreşte Dragobetele este ferit de boli, îndeosebi de febră, şi că Dragobete îi ajută pe
gospodari să aibă un an îmbelşugat.
Distinsul folclorist şi etnograf român Simion Florea Marian scria la 1898 în studiul său
etnografic Sărbătorile la români, reeditat la Bucureşti în 1994 (p. 237): „Băieţii şi fetele au credinţa
nestrămutată că în această zi trebuie ca şi ei să glumească, să facă Dragobetele”.
Modernizarea, schimbarea sunt procese normale ce se desfăşoară în orice societate şi tinerii au
tendinţa de a uita tot ceea ce este vechi. Prin acest proiect ne propunem să îmbinam vechiul cu noul
pentru că noi, cadrele didactice, avem datoria de a sensibiliza şi stimula intersul elevilor noştri spre a
pastra tot ce este folositor şi frumos din acest vechi .
Scopul proiectului:
Scopul acestui proiect este acela de a acorda mai mult timp elevilor care au înclinaţii artisticliterare, dar şi formarea unui comportament adecvat pentru îmbinarea tradiţiei româneşti cu obiceiurile
care se impun din exterior. Aceste ţinte duc la o implicare conştientă atât a elevilor cât şi a profesorilor
în procesul învăţării, duc la înţelegerea importanţei pe care o au tradiţiile în viaţa noastră.
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Obiective
- păstrarea tradițiilor românești;
-

descrierea sărbătorilor Dragobete / Sf.Valentin;

-

identificarea diferenţelor/ asemănărilor;

-

prezentarea caracteristicilor acestor sărbători;

Grup ţintă - 65 elevi;
- 5 profesori;
Organizatori:
1. Prof. Iacob Alina –director
2. Prof.înv.primar Dulgheriu Paula Veronica
3. Prof. Sofia Alina Florina
4. Prof. Condur Camelia
5. Prof. Beraru Dan
Locul de desfăşurare:Scoala Gimnazială Nr. 1 Vadu Moldovei
Perioada: 14-23 februarie 2018

DIRECTOR,
Prof. Iacob Alina

Coordonator de programe și proiecte educative,
Prof.înv.primar Dulgheriu Paula Veronica
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Vor fi două echipe Dragobetele- Năvalnicul si Be my Valentine care vor încerca pe
parcursul unei ore să demonstreze că fiecare sărbătoare are ceva aparte şi merită
sărbătorită.
Proba 1
ZIUA INDRAGOSTITILOR
Scrie în limba engleză cuvântul indicat:

.............................

............................

..........................

.......................

.............................

..................................

DRAGOBETELE

primăvara......................

........................
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tradiţii ....................

fluturi .........................

natură ...................

.......................

Proba 2
DRAGOBETELE- INTREBARI
1) Ce sărbătoreşte Biserica Ortodoxă pe data de 24 februarie? Aflarea capului lui Ioan Botezătorul.
2) Cu ce obişnuiesc să se îmbrace tinerii la noi în această zi? Cu costume populare.
3) Ce strângeau fetele de prin curte dimineaţa? Strângeau zăpadă si apoi se dădeau pe faţă ca să fie frumoase tot anul.
4) Cum mai este numit Dragobetele? Năvalnicul.
5) Cine l-a transformat pe tânărul Năvalnic într-o plantă de dragoste? Maica Domnului
6) Ce marchează ziua de 24 februarie? Inceputul primăverii
7) Se crede că Dragobetele este fiul...............Babei Dochia.
8)

Caracterizează-l pe Dragobete cu ajutorul a patru adjective: flăcău frumos, vesel, năvalnic, pătimaş

9) Această sărbătoare provine de la daci.
10) Spune o formulă de Dragobete .

INTREBARI Valentine’S Day
1) Valentine’s Day este o sărbătoare care provine de la ..............................................
2) Cum se numea împăratul care a interzis căsătoriile?
3) Cum se numeşte îngeraşul mic şi grăsut? ............................................
4) Ce cadouri putem face de Valentine’s Day?
5) Credeţi că această sărbătoare este comercială? Oferă argumente pro sau contra...........
6) Spune o formulă de Valentine;s Day.........................................
7) Ce meserie a avut Sfantul Valentin?
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Proba 3
Oferă cât mai multe argumente pentru care ar trebui să sărbătorim:

VALENTINE’S DAY

DRAGOBETELE
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Proba 4
Alege un simbol reprezentativ pentru echipa voastră. Explică alegerea făcută.
Exemplu:
simbolul echipei Valentin’s Day:
Am ales acest simbol pentru că:
Inima reprezintă iubirea, sentimentele, emoţiile

simbolul echipei Dragobete:
Am ales acest simbol pentru că:
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