
PROIECT EDUCA�IONAL LOCAL 

“BANATUL – ISTORIE, CULTURÃ, RELIGIE, LEGENDÃ” 

 

ARGUMENT: 

Banatul reprezintã, pentru mul�i dintre noi, con�tiin�a valorilor culturale �i 

istorice, a celor cu caracter etnografic, religios, vatra obiceiurilor �i tradi�iilor cuprinse în 

aceast� zonã istoricã.  

Valorificarea acestui bogat cumul de valori, prin educa�ie, este unul dintre cele 

mai importante elemente care contribuie la formarea identitã�ii na�ionale ale copilului.  

 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

 

SCOP: 

Formarea constiin�ei de sine, a identitã�ii copilului, în sens patriotic, prin cunoa�terea 

valorilor, tradi�iilor �i istoriei locale.  

 

OBIECTIVE: 

• sã cunoascã spa�iul geografic local 

• sã cunoascã elementele caracteristice artei populare locale 

• sã viziteze sec�iile muzeelor locale 

• sã viziteze loca�uri de cult din zonã (mãnãstiri, biserici) 

• sã cunoascã aspecte legate de cultura �i civiliza�ia etniilor din Banat  

• sã-�i formeze comportamente �i atitudini morale (respect fa�ã de tradi�ii �i etnii) 

• sã-�i formeze competen�e de lucru, spirit de echipã 

• sã-�i implice pãrin�ii în diferite activitã�i organizate în derularea proiectului. 

 

GRUP �INTÃ: 

Elevii clasei a III-a A (L.T.”J.L.C”) a VII-a (L.A.P) apar�inând institu�iilor de învã�ãmânt 

partenere. 

 



DURATA PROIECTULUI: 

septembrie 2008 –  martie 2010 

 

COORDONATORI PROIECT: 

• profesor Elena Panait, director L.T.”J.L.C” 

• institutor Teodora Nacov Pereni, cls. III, L.T.”J.L.C”  

• profesor Eugenia Drãgoi-Banciu, director L.A.P. 

• profesor istorie Delia Georgescu, L.A.P. 

• profesor arte Claudia Giuca, L.A.P. 

• director Dan Ciobotariu, M.B. 

• muzeograf Corina Crainicova, M.B. 

 

RESURSE UMANE: 

• cadre didactice 

• arti�ti plastici 

• muzeografi 

• scriitori 

• muzicieni 

• preo�i 

• elevi 

• pãrin�i 

 

RESURSE MATERIALE: 

• colec�ia de costume populare - sec�ia de etnografie 

• obiecte de artã popularã 

• materiale de lucru – artistic 

• albume, cãr�i, periodice, etc.  

 

ACTIVITÃ�I: 

- Întocmirea proiectului 



- Excursie Lugoj 

- Atelier de lucru – elemente de artã tradi�ionalã 

- “Colindul copiilor ”– tradi�ii din Banat  

- Vizitã la Muzeul Banatului 

- Studii individuale de vacan�ã: “Sãrbãtori la sat” 

- Atelier abilitã�i: “Mãr�i�or, pentru mama” 

- Vizitarea bisericii, de Pa�te  

- Excursie: “Ocupa�ii tradi�ionale române�ti” 

- Vizitarea Muzeului Satului 

- Excursie: “Timi�oara istoricã” 

- Excursie: “Portul popular românesc” 

- Serbare: “Dansuri �i tradi�ii populare din Banat” 

- Expozi�ie: “Arta în Banat” 

- Evaluarea proiectului 

 

Ini�iere �i coordonare proiect: 

• institutor Teodora Nacov Pereni 

• profesor istorie Delia Georgescu 

• profesor arte Claudia Giuca 

• muzeograf Corina Crainicova 

 


