IV. CATEGORIA TRADIȚII: ROMÂNIA MEA
FRUMOASĂ & PARADA
MULTICULTURALISMULUI

Despre tradiții
Tradițiile românilor sunt comori ce nu ar trebui uitate sau ignorate. Poporul român a fost întotdeauna
un popor credincios, în majoritate ortodox, iar majoritatea tradițiilor și obiceiurilor relaționează cu
sărbătorile religioase. Varietatea tradițiilor și obiceiurilor se datorează trecutului zbuciumat pe care l-a
avut poporul nostru - cotropitorii ce au venit în țara noastră s-au îndrăgostit atât de mult de aceasta,
încât s-au stabilit aici, și-au întemeiat familii, au adus cu ei datini și obiceiuri și au împrumutat de la
noi, rezultând mozaicul de tradiții și obiceiuri. Românul se definește prin tradițiile, obiceiurile și
datinile sale. Ia-le pe acestea și nu va mai rămâne un român adevărat!

Care sunt pașii organizării acestui eveniment?
1.

Conceptul - gândește-te pe ce temă vrei să îți axezi evenimentul (abordarea unui singur
moment/obicei/sărbătoare, ca și Crăciunul, Dragobetele, Paștele etc sau a unei teme mai
vaste - dansuri tradiționale, costume tradiționale naționale sau internaționale).

2.

Când și unde? Alege cu atenție data și locul desfășurării evenimentului în funcție de numărul
de participanți pe care îi aștepți. Ia în considerare faptul că vor fi persoane care nu vor
participa, dar vor dori să asiste la paradă.

3.

Ne plac regulile! Întocmește un desfășurător al paradei - cât timp să dureze fiecare
prezentare, sfaturi pentru participanți, premierea acestora etc.

4.

Nu te mulțumi cu puțin - discută cu ceilalți profesori și cădeți de comun acord să implicați
toate clasele în acest eveniment.

5.

Fă-ți temele! Dacă îi vei lăsa pe participanți să își aleagă tradiția/obiceiul/țara pe care doresc
să o reprezinte, poți risca repetiția acestora. Documentează-te și întocmește o listă cu
tradiții/țări cu tradiții interesante pe care ți-ai dori să le vezi la paradă și pune-i pe
participanți să își aleagă din aceasta în momentul înscrierii.

6.

Perioada de pregătire - alocă suficient timp de pregătire pentru elevi. Ia în considerare faptul
că au școală, teme, teste sau verificări.

7.

Cum merge treaba? Organizează câteva întâlniri cu participanții pe parcursul perioadei de
pregătire. Urmărește evoluția lor, planul de prezentare și da-le sfaturi dacă este nevoie.

8.

Discută cu părinții elevilor/ copiilor înscriși la activitate și obține în scris acordul de
participare și de utilizare a imaginii din partea acestora. Nu uita să faci fotografii și
filmulețe. Acestea sunt dovada realizării acțiunii și urmează să le urci pe platforma
olimpiadelek.ro. Aceste documente sunt obligatorii pentru validarea unei activități.

9.

Ziua paradei!

SĂ FACEM UN CHECKLIST:
PAȘII IMPLEMENTĂRII
Alege una dintre tradițiile românești
Găsește un concept care să descrie întregul eveniment
Alege o locație bună pentru a ține evenimentul
Formează o echipă care să te ajute la implementarea acestuia
Promovează acțiunea în școala/ grădinița / comunitatea ta
Caută alți oameni talentați din școală care pot să fie parte din program
Fă un desfășurător al evenimentului și realizează o repetiție
Semnează acordurile de participare și de utilizare a imaginii copiilor – ambii părinți
RESURSELE NECESARE
Decor sală
Costume
Sală pentru desfășurarea evenimentului
Moderator/ prezentator
Invitați
Public/ Audiență
Catering

