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COSTUMUL POPULAR ÎN SPAȚIUL ISTORIC AL MOLDOVEI 

 

 

Iurie CIBRIC, lector universitar, UPSIC, RM 

Aliona OHRIMENCO, doctor, conferențiar  universitar, UPSIC, RM 

 

Summary. In the historical space of Moldova, the popular port ws a unitary phenomenon 

until the end of the XVIII-th century. The traditional costume is a certificate of high skill, is a 

standard of beauty, which has a language of communication of ancient traditons, a living testimony 

of a creative process. 

 

 

Portul popular reprezintă una dintre cele mai importante forme de cultură ale unui popor, pe 

baza lui realizându-se numeroase cercetări: geneza istorică şi etapele principale de evoluţie, formele 

contemporane şi aria de răspândire, originalitatea sa în raport cu portul altor popoare, contribuţia lui 

în procesul de geneză al unui popor [6]. 

Costumul popular moldovenesc își găsește rădăcinile în portul strămoșilor noștri traci, geti 

și daci și se aseamănă cu cel al popoarelor din Peninsula Balcanică, desigur cu deosebirile care 

constau în amănunte decorative și colorit. În decursul istoriei, structura și evoluția costumului 

popular moldovenesc și-a păstrat nealterate caracteristicile esențiale. Pornind de la realizări artistice 

făcute cu materii prime produse în gospodăriile țăranilor, portul popular moldovenesc a evoluat de-a 

lungul secolelor, dovedind o bogată măiestrie a țăranului moldovean, atât în ornarea țesăturilor și a 

broderiilor, cât și în obținerea culorilor vegetale.  

Costumul popular, numit și costum tradițional, reprezintă un ansamblu vestimentar ce 

servește scopurilor practice, sociale și simbolice, prin care comunitatea se identifică în comunicarea 

ineterpersonală și ineretnică. Acest ansamblu are două componente – una cotidiană și alta 

sărbătoarească, aflate în relații de interdependență [1, p.11]. Portul popular se diferențiază în funcție 

de anotimp, ocazii festive, vârsta și sex, adaptându-se ocupațiilor specifice fiecărei zone (fig. 1-2) 

[2, p.1]. 

   
Figura 1. a) Costum de nuntă, s. Voloca (1972); b) Gătirea miresei, s. Podoima (1980); 

c) Hora fetelor de la sud-vestul RM (1959) [1]. 
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Portul tradițional moldovenesc își are o tradiție lungă în mare parte comună cu cea a 

românilor din Oltenia și mai puțin cu cea a românilor din Transilvania și Banat. Motivele acestui 

port, tradițional, diferit pentru bărbați și femei în parte, își au începuturile din vremurile Daciei [5].  

Ca toate fenomenele de cultură materială, costumul popular moldovenesc a fost și el supus 

unei continue evoluții. Evoluție ce se datorează înrâurilor venite din vremuri și de la neamuri, 

conviețuirii cu alte popoare, legărutilor comerciale. Costumul tradițional este situat în chiar 

epicentrul viziunii asupra lumii, comunică cu sfera sacrului, fiind unul dintre cele mai relevante 

simboluri sociale sau marca identitară a unui popor. 

Perioada de formare a trăsăturilor specifice a costumului tradiţional moldovenesc coincide 

cu secolele XIII-XIV. Din această perioadă se poate de amintit de stabilirea costumului naţional 

moldovenesc, care de fapt include componentele lui tradiţionale, făcându-l deosebit de costumele 

etniilor vecine. Fiecare perioadă din istoria costumului moldovenesc suportă unele modificări 

determinate de schimbările de materie primă, croială, tehnica de ţesut a pânzelor, decorul pieselor, 

apariţia noilor elemente de port ş.a. 

Despre unele trăsături ale costumului moldovenesc ne mărturisesc gramotele şi 

documentele domnitorilor din secolele XV-XVII, picturile murale, colecţiile de îmbrăcăminte din 

diferite muzee, materialele arheologice, miniatura de carte ş.a. Totodată în terminologia pieselor 

costumului popular moldovenesc pe parcurs s-au depistat unele denumiri de origine locală, slavă, 

turcică, bulgară, care vorbesc de unele elemente, care au fost asimilate de cultura moldovenilor, 

primind noi conotaţii populare. 

Un principal factor în exteriorul portului național, a jucat-o și clima. Astfel, porturile 

naționale a multor popoare din Balcani, mai ales cele slave, împărtășesc multe similarități. Jucând 

un mare rol, în viața culturală, artă populară, dar și viața de zi cu zi, aceste porturi erau frecvente în 

trecut, în variante simple, și în variante mai colorate de sărbători și cu alte ocazii speciale. Republica 

Moldova are o sumedenie de tradiții în acest aspect, din simplul fapt că nu exista niște principii bine 

conturate care ar limita sau ar impune unele accesorii sau culori. Astfel, meșterii, în primul rând, 

femeile, se limitau doar la imaginația proprie. 

Totodată e necesar să afirmăm că unele aspecte ale costumului popular, poartă amprenta 

structurii demografice a zonei etnografice concrete, deosebiri ce se regăsesc la croială, ornament, 

culoarea unor detalii din structura costumului. Aceste mici deosebiri se referă la croială, 

ornamentică, culoarea unor detalii din structura costumului [3]. 

Conform obiceiurilor moldoveneşti din secolul al XVI-lea, ţăranii şi locuitorii oraşelor erau 

obligaţi de a respecta utilizarea vestimentaţiei tradiţionale, fiind strict interzis împrumutul hainelor 

turceşti sau ale altor popoare. Specificul principal al costumului popular din zona Moldova este dat 

de păstrarea unui număr mare de elemente străvechi. În comparaţie cu alte zone folclorice ale 

României, formele arhaice de port s-au conservat aici în mare măsură. La acest aspect au contribuit 

izolarea geografică a zonei, puţinele căi de comunicaţie, dar şi existenţa unui patriotism local 

dezvoltat, manifestat de oamenii acestor locuri. [4] 

Elementul primar al costumului popular este cămașa, purtată atât de bărbați, cât și de 

femei. Este confecționată din pânză albă de bumbac, in sau borangic. Lungimile cămeșei variază, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Balcani
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uneori până la ceva mai jos de brâu, alteori până la glezne. Partea de sus a cămășilor este bogat 

decorată, la femei  această decorațiune ajungând să acopere masiv partea de peste umeri [4].  

 
Figura. 2. Costum popular de la sudul RM [1]. 

Costumul femeiesc tradiţional este cel mai decorativ. Una din piesele funcţional-decorative 

este cămaşa din pânză albă. Cea mai timpurie formă de cămaşă a fost cămaşa de „tip tunică‖, 

făcându-se numai o tăietură unghiulară, pătrată sau rotundă la gât. Cămaşa avea mâneci lungi, se 

înfrumuseţa la gât, jos la mâneci cu desen geometric simplu sau vegetal stilizat (fig. 3). Partea de sus 

a cămaşei – „piepţii‖ se făceau dintr-o ţesătură 

mai bună şi mai subţire, iar partea de jos – 

„poalele‖ – dintr-o pânză de cânepă sau in.                                  

O altă grupă a cămaşelor femeieşti, 

răspândită pe întreg teritoriul Moldovei este 

cămaşa încreţită la gât (fig.4) cu mânecile 

croite „de-a întregul - ,,ia naţională‖ sau 

„cămaşă moldovenească‖ şi este cea mai 

decorativă piesă vestimentară a femeilor de 

orice vârstă,    fiind înfrumuseţată prin diferite 

tehnici ale broderiei.                                                    Figura. 3. Decorul mânicii la cămașă  [1]. 

                                                                                                                             

Decorul iei este compus din următoarele elemente de bază: altița (o bandă lată, bogat 

decorată pe mânecă, care este elementul definitoriu al modelului și nu se repetă în nicio altă parte a 

iei), apoi încreţul – o fâșie brodată de o singură culoare deschisă, cuprinsă între altiță și râuri (benzi 

drepte sau oblice pe piept și mâneci), apoi bibilurile sau cheițele (cusături de îmbinare a bucăților de 

material). Ia naţională este cea mai decorativă piesă vestimentară purtată de femeile de orice vârstă, 

fiind înfrumusețată prin diferite tehnici ale broderiei. Aceasta se broda îndeosebi „în cruciuliţă‖ şi 

mai puţin „neted pe fire numărate‖, separând motivele decorative, vegetale sau geometrice, în 

segmente înguste, pe care se aplica broderia plină şi netedă.  

Alegerea motivelor decorative se bazează pe o reușită armonizare a altiței, încrețului, 

râurilor de pe mânecă și râurile de pe piept. Astfel, ia și fiecare element în parte al ei –încrețul, altița, 

râurile, ornamentul – sunt mesaje strămoșești, reprezentând istoria și povestea neamului nostru [4]. 
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Costumul popular sublinia prin ornamente diferențele de vârstă, ocaziile şi starea socială. 

Meșteșugul costumului popular era transmis din generație în generație, de la mamă la fiică. În trecut, 

fetele nu se măritau până nu știau să țeasă și să brodeze costume populare. 

Decorul costumului moldovenesc se bazează pe armonia culorilor naturale (alb, bej, sur, 

negru, cafeniu, gălbui), pe motive ornamentale geometrice şi vegetale stilizate. Tehnica de 

împodobire este broderia cu una, două, trei culori cu punct de: cruciuliţă simplă, broderie „plină‖ 

sau „butuc‖ pe fire numărate - segmentată şi liberă – naturalistă.  

În executarea costumului popular manual fiecare fată îşi pregătea desinestătător costumul, 

stăruindu-se să-i dea originalitate şi irepetabilitate, respectând o tradiţie veche, care spunea: desenul 

nu se copie, dar se ,,fură cu ochii‖. Datorită  acestei legi nescrise în arta populară moldovenească nu 

vom întâlni două ii, două costume la fel, asemenea şi covoarelor. Se socotea fapt ruşinos copierea 

modelului, se practica perfectarea, crearea noilor desene prin asemănare, prin memorizare, care 

aducea la crearea noilor motive şi compoziţii decorative. 

Perioada de înflorire a costumului moldovenesc s-a remarcat în perioada medievală, când în 

gospodăria ţărănească naturală se confecţionau manual, în mare parte toate obiectele necesare. 

Femeile trebuiau să ţese un volum mare de ţesături necesare pentru haine, împodobirea casei, zestrea 

copiilor, gospodărie şi alte necesităţi, iar fetele de la 10-12 ani se învăţau a broda, a ţese.  

Portul popular a prezentat un sistem dezvoltat de diferite îndeletniciri în confecţionarea lui  

- ţesători, pânzari, sumănari, postăvari, abajeri, brodeze, croşeteze, căciulari, pălărieri, cojocari, 

zăbunari, cizmari, ciubotari, croitori, cusătorese etc. 

Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea urmează o perioadă de decădere a costumului 

tradiţional moldovenesc particulară prin reducerea ţesutului pentru piesele vestimentare şi înlocuirea 

lor cu stofe de producţie industrială și străină, influenţa modei orăşeneşti, care a adus în mijlocul 

secolului al XX-lea la dispariţia aproape totală a costumului tradiţional, rămânând să fie utilizat în 

principiu la sărbătorile naţionale şi   calendaristice (fig.5) în ansamblurile etnofolclorice  la casele de 

cultură, şcoală, grădiniţe [5]. 

 

 

 

Figura. 4. Motive răspândite de încreții la mâneca 

cămașei [1]. 

Figura 5. Costum popular de  la 

sărbători calendaristice, 2017. 
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Costumul tradiţional moldovenesc este un certificat de înaltă iscusinţă şi pricepere, este un 

etalon de frumuseţe, care posedă un limbaj de comunicare a unor tradiţii străvechi, o mărturie vie a 

unui proces de creaţie în masă.  
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JONCȚIUNI DINTRE FOLCLOR  ȘI  NATURĂ 

 

 

Stela GÎNJU, doctor, conferențiar universitar, UPSIC, RM 

 

Summary. In this article, the author describes the nature of the moldavian folklore, rich in 

dances, music and customs and underlines its connection with the surrounding environment by 

presenting a variety of traditional dances: ”Rața” (the Duck); ”Floricica” (the Little 

Flower);”Călușarii”. The author also describes the meaning of the floral or zoomorphic motives 

that are present on the traditional costumes, worn by the dancers. 

 

 

Folclorul este un element important  al culturii noastre naţionale şi identifică spiritualitatea 

unui popor. Familiarizarea cu folclorul autentic este esenţial pentru dezvoltarea multilaterală a 

copiilor, a adolescenţilor şi a adulţilor şi, din acest motiv, ea trebuie percepută ca fiind o parte 

importantă a dezvoltării generale a fiecărei persoane şi trebuie privită ca unul dintre aspectele 

esenţiale ale educaţiei acestora. Descoperind obiceiuri şi tradiţii, copiilor li se dezvoltă gusturile 

autentice, imaginile, valorile morale, spirituale, artistice, specifice zonei din care provin şi li se 

deschide dorinţa spre conservarea şi promovarea acestora. 

Folclorul este „o imagine vie, oglinda fidelă a sufletului unui popor, oglindă în care se 

reflectă întreaga lume însufleţită sau neînsufleţită, reală sau închipuită, în mijlocul şi sub influenţa 

căreia el trăieşte‖. [3] 

Legătura cu pământul nostru natal, cu identitatea noastră ca popor o menținem doar păstrând 

vii tradițiile populare, portul specific fiecărei zone, cântecul și dansul popular, ale căror origini se 

pierd în negura timpului și pe care suntem datori să le lăsăm moștenire copiilor noștri.[5] 

Folclorul coregrafic, numit și dans folcloric reprezintă o subdiviziune a 

folclorului,    însumând totalitatea creațiilor coregrafice   realizate de cultura spirituală populară 

corespunzătoare unei etnii sau unui grup de etnii.[2] 

Dansul folcloric moldovenesc este foarte variat prin stil, ritm, tempo, reflectând tradițiile și 

obiceiurile, trăirile și istoria poporului nostru.  Dansul popular sau folcloric, născut din popor, este 

expresia unei națiuni și a poporului său. Exprimând cu simplitate tradiția populară, este modul prin 

care persoanele își manifestă afecțiunea și dragostea pentru pământ, patrie și pentru tot ce are 

valoare. Jocurile populare erau și încă mai sunt dansate de întreaga comunitate. Cu origini în spațiul 

rural, în prezent reprezintă un mod de comunicare atât între persoanele din mediul rural, cât și din 

cel urban. 

Dansul a fost întotdeauna o parte integrantă a vieții social-culturale, cu fiece ocazie, cântecul 

şi dansul au avut un rol important. Asemenea ocazii sunt zilele de sărbătoare și ritualurile de familie, 

târgurile, manifestările legate de muncile agricole și credințele legate infertilitatea pământului. 

Istoria dansului moldovenesc este una bogată și originală. Din timpuri străvechi acestea erau 

însoţite de cântece, de ritmul bătăilor din palme sau cel obţinut cu ajutorul instrumentelor de 



SIMPOZIONUL  INTERNAȚIONAL  ȘTIINȚIFICO-CULTURAL          

”UNICITATE ȘI DIVERSITATE PRIN FOLCLOR” 
10 - 11 mai 

2019 
  

9 
 

percuţie. Mai târziu – erau acompaniate de orchestre de fanfară sau taraf, care include viori, ţambale, 

fluiere şi alte instrumente populare, erau însoţite și de strigături satirice ori glume.[6]  

Dansul folcloric păstrat din strămoși și transmis generațiilor tinere  îndeplinește  mai multe 

funcții: realizează continuitatea culturilor, reprezintă forma de păstrare și transmitere de informații și 

valori spirituale de la o generație la alta, asigură selecția unor modele de comportament acceptabile 

de către populație Prin dansul folcloric putem afla  și despre natura unei localități, despre plantele 

cultivate, animalele vânate ș.a.   De aceea, putem afirma că prin dans ne familiarizăm nu doar ci 

istoria noastră, dar și cu natura plaiului natal, mai mult ca atât,   ne  impun și  niște norme de 

conduită. 

Poporul și natura sunt inseparabile. După cum menționează savantul rus Volcov F. ”Fără 

amintire   (memorie) nu există tradiție; fără tradiție nu este cultură; fără cultură nu există educație; 

fără educație nu există spiritualitate; fără spiritualitate – nu există personalitate; fără personalitate 

– nu există popor ”.  

Printre multitudinea de dansuri folclorice găsim dansuri, care doar prin denumire ne 

familiarizează cu anumite elemente ale naturii: ”Rața”, ”Trandafirul”, ”Căiuții”,  ”Floricica din 

căiuți”, ”Oleandra”, ”Sălcioara”, ”Ursul”, [7] 

Interpretat cu mare drag de localnicii de la sud, el impresionează nu numai prin numele 

sugestiv, ci și prin autenticitatea mișcărilor pline de vitalitate, armonii și specific național. După cum 

spun țăranii, Florica sau alintată Floricica este o tânără fată, pe care o joacă flăcăul la horă, gingașă 

și frumoasă ca o floare de câmp. Creatori ai minunatului tezaur folcloric coregrafic, flăcăii de la sate 

își demonstrează măiestria îndeosebi când sunt admirați de fetele pe care le iubesc. Atunci joacă mai 

ușor, mai voinicește. Înaripați de inspirație, ei caută să se impună în ochii mândrelor ca cei mai 

chipeși și mai buni fără să-și dea seama,  flăcăii improvizează o mulțime de mișcări și chiar uneori 

compoziții întregi de dans ce pornesc din simțul sufletului îndrăgostit. Aceste mișcări și compoziții 

autentice se cizelează cu timpul, se perfecționează și devin dansuri cu adevărat populare. Sunt 

numeroase cazuri când flăcăii creau jocuri noi, cărora le dădeau numele fetelor îndrăgite: Ilenuța, 

Floricica. 

Unul din tipurile de dansuri întâlnite pe teritoriul Republicii Moldova este tipul sârbei 

distractive Rața, care este un dans popular străvechi cu un tempou vioi, plin de umor și elemente 

simple și ușor de executat. Din timpuri străvechi acest dans era unul masculin, un dans al bătrânilor.  

În prezent acest dans este executat de un grup mixt  de participanți.  

Dansul  Rața este însoțit de strigături hazlii – care semnalează începutul sau trecerea la o altă 

mișcare. Uneori pașii de dans sunt executați cu legănarea corpului, ceia ce evidențiază specificul 

mersului păsării Rața. Umorul subtil al mișcărilor evidențiază caracterul acestui dans și aceste 

mișcări se schimbă frecvent. Dansul Rața  este un dans satiric, care îndeamnă participanții să 

danseze și să se veselească. Imitarea raței nu este scopul principal, acesta este un mijloc artistic de 

care se folosesc dansatorii și care permit participanților de a conferi dansului o notă contrastantă. În 

momentul în care conducătorul dansului anunță că rața  a zburat, este anunțat de fapts fârșitul 

dansului.  

Dansul ‖Rața‖ este un dans tipic folclorului popular moldovenesc prin prezența desenelor 

caracteristice, a pașilor utilizați, a strigăturilor la comandă, ce a apărut întrecutul îndepărtat. 
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Elementele principale întâlnite în dans sunt pașii săltăreți, mișcări cu lovirea unui picior de celălalt 

și trecerea de pe un picior pe altul, pași laterali ‖cărărușa‖, lovituri în podea cu toată talpa piciorului 

și rotații în perechi pe linia cercului. [4, p. 485-486] 

În folclorul moldovenesc mai descoperim o diversitate de dansuri cu denumiri desprinse din 

flora și fauna  naturii: „Trandafirul‖, „Busuiocul‖, „Oleandra‖, „Rața‖, „Ghiocelul‖, „Liliacul‖, 

„Hulubul‖, „Căluțul‖ . O serie de dansuri redau fenomenele naturii:  „Fulgerul‖, „Vântul‖. 

  Un atribut indispensabil a dansului folcloric este costumul popular.   

Fiind unul dintre cele mai relevante simboluri sociale, costumul impune o mare 

responsabilitate tuturor celor care operează în sfera lui creându-l, purtându-l, admirându-l sau 

cercetându-l.[1] Într-adevăr costum tradițional moldovenesc este o sursă incomensurabilă de 

informații, inclusiv și despre natură. Sunt nelipiste motivele florale sau vegetale de pe toate 

componentele costumului popular. De exemplu, copacul cu ramurile sale, numit și ‖Pomul vieții‖ de 

pe iile moldovenești reprezintă trăinicia, înțelepciunea, reînvierea sau viața. Frunza de viță de vie și 

ciorchinii de struguri, brodați cu fir verde, mov sau albastru, vorbesc despre îndeletnicirea oamenilor 

din zonă, dar și despre belșug și abundență. Frunzele verzi sau florile colorate sunt simbol al 

prosperității și al prospețimii și sunt purtate cu drag atât de fetele din sat, cât și de femeile mature, 

mame sau bunici. Trifoiul cu patru foi este un model rar, ce simbolizează și atrage norocul în viață, 

„miezul de nucă‖ reprezintă un semn al înţelepciunii şi a unei minţi agere. 

De asemenea pe iile moldovenești putem remarca și simboluri inspirate din lumea 

animalelor, de exemplu ozorul „cocoşul‖ veghează ordinea lumii şi alungă spiritele rele. „Colţii 

lupului‖ apără de fiare sălbatice,  „pasărea‖ defineşte sufletul şi hrana lui, libertatea, pasiunea şi 

infinitul, iar „bobocul‖ aduce frumuseţe şi prospeţime [8].  

 Cu  toate că modernismul a pătruns în casele noastre, totuși valoarea folclorului rămâne 

inestimabilă. Păstrați folclorul, transmiteți folclorul din generație în generație! 
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Summary. This article reflects the peculiar properties of the choreographic abilities 

development of Primary School children. The basic choreographic abilities include: coordination of 

movements, free orientation in space, rhythm, motor memory, expressiveness of performing dance 

movements. Components of abilities, age-related features and stages of their development constitute 

the theoretical basis of the system of general choreographic education of primary school children. 

 

 

Activitatea coregrafică a elevilor prin percepţie, interpretare şi creativitatea propriu-zisă 

presupune îmbinarea calitativă a unor capacităţilor speciale. Complexul acestor capacităţi este 

determinat de însăşi natura artei coregrafice şi poate fi numit convenţional ―coregrafizare‖. Dansul 

ca o sinteză a mişcării şi muzicii reprezintă o acţiune la baza căreia se conjugă aspecte motorii de 

executare şi psihice de reglare şi dirijare. Astfel, vorbind despre capacităţile coregrafice, trebuie 

avute în vedere capacităţile motore de ―a crea‖ dansul, cât şi particularitatea psihicului de a integra, 

dirija şi coordona acest proces. 

Savanţii P. C. Anohin, B. G. Ananiev, A. R. Luria ş.a. au stabilit rolul deosebit de important 

al analizatorului motor în dezvoltarea activităţii nervoase superioare, precum şi influenţa activităţii 

integratoare a creierului asupra motoricii, condiţionată de maturizarea sistemului nervos central. 

În psihologie (L.S.Vîgotski, S.L.Rubinştein, A.N.Leontiev, A.V.Zaporojeţ, P. Ia. Galperin 

ş.a.) cercetările acţiunilor umane şi componentelor motore s-au efectuat  preponderent în contextul 

studierii mecanismelor de dezvoltare a psihicului, atît la nivelul mişcărilor şi funcţiilor vizibile cât şi 

la cel ce le determină (cogniţie, voinţă, afectivitate ş.a.). Mai puţine lucrări sunt consacrate studierii 

proceselor psihice, ce  ―deservesc‖ nemijlocit structurarea mişcării, problemă aflată în deosebi în 

spectrul de cercetare a fiziologilor  (N. A. Bernştein, P. K. Anohin, E. N. Socolov).  

În studierile din ultimele decenii au fost relevate mecanismele de reglare a motoricii şi 

determinate posibilităţile de  perfecţionare a funcţiilor motore ale omului. S-a determinat că orice act 

motor  este asigurat de o activitate sumară a analizatorilor şi este rodul activităţii integratoare a  

scoarţei cerebrale  (P. K. Anohin, I. P. Pavlov ş.a.). Însăşi mişcarea este corectată de către organele 

senzitive conform principiului aplicării reglării continui. Fapt afirmat şi de N. A. Bernştein  

confirmînd că reglarea  senzorială este un moment constitutiv al actului motor. Însușind mişcarea, 

organismul învaţă reglarea ―corectă‖. Procesul de coordonare a mişcărilor constă, după Bernştein, în 

alegerea reglării corespunzătoare.  
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Conform lui N. A. Bernştein, la etapele iniţiale de posedare a mişcărilor voluntare 

programarea actului motor este realizată cu precădere la nivelurile superioare ale scoarţei cerebrale. 

Pe măsura exersării un număr tot mai mare de componente ale  programării se transmit de la 

nivelurile superioare ―coordonatoare‖ ale sistemului nervos la nivelurile filogenetice  mai precoce - 

subcorticale.  Mecanismul acestei transmisiuni reflectă etapa formării legăturilor reciproce dintre 

subscoarţă şi scoarţă şi prezintă temelia fiziologică a automatizării, care la rândul său stă la baza 

procesului de deprindere. Trebuie  remarcat, că controlul integrator al scoarţei în dirijarea mişcării  

nu se pierde. Creşterea ponderii  nivelurilor subcorticale în dirijarea mişcării este importantă, 

primordial prin faptul, că  aceste niveluri sunt deosebit  de adaptate la corecţia proprioceptivă şi 

posedă o eficacitate sporită de dirijare a mişcărilor; în al doilea rând, asumându-și executarea 

elementelor periferice ale sarcinii motore, ele asigură evitarea supraexcitării elementelor scoarţei. 

Cunoaşterea mecanismului de automatizare a mişcărilor, prin urmare, şi a mecanismului de 

formare a deprinderilor motore şi de dans permit pe baze ştiinţifice să se organizeze metodic corect  

procesul  formării lor la elevi. 

O perioadă aparte în dezvoltarea atât a analizatorului motor, cât şi a funcţiilor psihice 

superioare este vârsta şcolară mică. ―Posedarea deprinderilor psihomotore se răsfrânge în mod 

considerabil asupra învăţării copiilor, inclusiv şi asupra însuşirii noţiunilor. Anumite deprinderi 

fizice sunt condiţia  necesară pentru însuşirea multor obiecte de studiu‖ [13, p.235]. După cum 

remarcă cu justeţe N. D. Levitov, la nici o altă vârstă şcolară, activitatea de învăţare nu se află într-o 

legătură atât de strânsă cu starea sănătăţii şi dezvoltarea fizică, ca la cea mică. 

Particularităţile anatomo–fiziologice determină capabilitatea copiilor de vârstă şcolară mică 

de a face eforturi fizice şi de învăţare, iar particularităţile lor psihice stabilesc capacitatea de 

instruire.  

În acest context  apare certă  necesitatea educaţiei în domeniile esteticii, dezvoltării fizice şi 

culturii sănătăţii care ar contribui la menţinerea ţinutei corecte la elevi, care la rîndul său  este o 

condiţie importantă a activităţii de interpretare coregrafică. Prin ţinuta corectă  corpul se păstrează în 

echilibru şi se află în cea mai mică încordare, tonusul muşchilor fiind uniform,  asigurând astfel 

capabilitatea acestora   pentru o activitate motrică. Educaţia  ţinutei corecte la elevi este marcată  

prin  tendinţa de a impune menţinerea frumuseţii şi sănătăţii corpului. 

Prin ţinută este acceptat  poziţia obişnuită a corpului uman,  păstrată stând, șezând, mergând 

etc. Se consideră corectă ţinuta când toate flexiunile coloanei vertebrale sunt uniforme şi  moderate, 

capul este plasat înainte, umerii, omoplaţii şi  oasele craniului se află pe o linie. 

Poziţia corectă a corpului, în principal, este determinată de încordarea muşchilor şi 

ligamentelor poziţionate la nivelul  coloanei vertebrale, şi depinde de dezvoltarea uniformă a tuturor 

grupurilor musculare implicate, cât şi de priceperea de a dirija şi poseda  toate părţile corpului. 

Ţinuta se formează în procesul creşterii, dezvoltării fizice, educaţiei deprinderilor de păstrare a 

ţinutei corecte, care are o însemnătate deosebită la vârsta şcolară mică, fiind legată de particularităţi 

anatomo-fiziologice. Sistemul osos al elevilor claselor mici se află în stadiu de formare şi osificare a 

coloanei vertebrale, pieptului, bazinului, membrelor,  conținând mult cartilaj. La vârsta de 7 ani  

grupurile de muşchi au o evoluţie neuniformă astfel, muşchii mari ai torsului sunt bine dezvoltaţi, pe 

când muşchii mici ai spinării, care ţin coloana vertebrală, sunt încă destul de slabi, sunt în creştere 
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tendoanele, fasciile, ligamentele,  deaceea copiilor le este greu să stea nemişcaţi, să păstreze ţinuta 

corectă, să diferenţieze mişcările.  Numai spre sfârșitul acestei perioade copii sunt în stare să 

delimiteze mişcările. 

Pentru formarea ţinutei corecte şi recuperarea defectelor prezente este necesar ca  lucrul cu 

elevii de vârstă şcolară mică  să fie axat pe dezvoltarea uniformă a muşchilor întregului corp şi 

direcţionat spre învăţarea dirijării propriilor mişcări, educarea deprinderilor de a ţine corpul drept, 

capul ridicat, umerii desfăcuţi, abdomenul strâns.  

Educaţia coregrafică atestă o importanţă deosebită  dezvoltării capacităţilor de a coordona 

mişcările cu muzica, de a se orienta liber în spaţiul sălii sau alt teren de dans, de a executa elemente 

de dans conform caracterului expresiv şi emoţional. Capacităţile menţionate sunt elemente ale 

psihomotoricii, care spre regret nu sunt elucidate şi elaborate suficient în literatura ştiinţifică şi  în 

metodica domeniului care ne interesează . 

Prin psihomotorica după K.Platonov, ca regulă, se înţelege ―obiectivizarea tuturor formelor 

de reflectare psihică prin mişcările determinate de ele‖.  Savanţii propun diferite abordări de studiere 

a psihomotoricii. O încercare de clasificare a proceselor psihomotore a fost întreprinsă de către 

K.Platonov, care a divizat psihomotorica în procese senzomotore şi ideomotore. Un şir de savanţi 

propun să se studieze psihomotorica ca o manifestare a dinamismului motor al omului, rolul decisiv 

atribuindu-se analizatorului kinestezic. 

Bazându-ne pe concepţia lui E.P.Iliin, analizăm particularităţile psihomotoricii, luînd în 

considerare capacităţile motore prin care se înţeleg ―astfel de particularităţi psihologice şi 

psihofizilologice, care asigură  activitatea motoră (coregrafică) reuşită‖ [12, p. 5] şi evidenţiem 

grupul de calităţi  psihomotorice, deocebit de apreciabile în realizarea cu succes a lecţiilor de 

coregrafie în şcoală. În acest grup se includ capacităţi coordonatoare:  de păstrare a echilibrului 

corpului şi controlului tremorului static şi dinamic; funcţiile proprioreceptive, care includ aprecierea, 

măsurarea , reproducerea şi diferenţierea parametrilor spaţiali, de forţă şi de timp ai mişcărilor, 

memoria de lungă şi scurtă durată. 

Coordonarea mişcărilor este ―caracteristica acţiunilor motore, legată cu dirijarea coordonării, 

proporţionalitatea mişcărilor şi menţinerea pozei necesare.‖ [12, p. 62] 

Drept proprietăţi eficiente ale activităţii coregrafice, considerăm următoarele caracteristici 

ale mişcărilor şi reacţiilor: exactitatea mişcărilor în corespundere cu traiectoria şi direcţia dată; 

coordonarea mişcărilor – ―capacitatea de a învinge nivelurile excedentare ale libertăţii organului 

mobil, adică transformarea lui într-un sistem dirijat‖ [16]; ritmul mişcărilor – repetarea periodică a 

mişcărilor (sub aspectele spaţial, de timp, de forţă); ritmicitatea mişcărilor - desfăşurarea uniformă, 

fără întreruperi a unei mişcari în corespundere cu ritmul dat (muzical); exactitatea memorării şi 

reproducerii - capacitatea de a reproduce informaţia fără a o denatura; expresivitatea interpretării - 

capacitatea de a transmite prin mijloacele expresivităţii coregrafice caracterul dansului, ideea lui, 

coloritul emoţional, dispoziţia. Capacităţile enumerate rezultă din specificul activităţii coregrafice. 

Capacitatea, conform teoriei elaborate de B. M. Teplov, există în permanentă mişcare şi dezvoltare 

(dezvoltarea se realizează într-o  activitate concretă) şi depinde de predispoziţii  individuale 

înnăscute. Acestea pot fi divizate în capacităţi speciale caracteristice unui tip concret de activitate 

(pentru cea coregrafică sunt importante însuşiri de natură fiziologică - abilitate, plasticitate etc. şi de 
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natură  muzicală - sensibilitatea emoţională la muzică etc.) şi capacităţi generale pentru orice tip de 

activitate. Problema nu constă în determinarea capabilităţii coregrafice a unui sau altui elev, ci în 

aflarea  capacităţilor lui speciale şi căilor lor de dezvoltare. 

Legităţile generale de dezvoltare motoră normală sunt: 

1. Dezvoltarea funcţiilor motore se realizează pe calea continuităţii şi stadialităţii. Pentru 

dezvoltarea unei sau altei funcţii  este necesară formarea anumitor premise, care constituie 

baza viitoarei funcţii. La baza oricărei mişcări coregrafice se află mişcarea cotidiană 

propriu zişă care poate fi în continuare perfecţionată şi transformată în mişcare de dans. 

2. Stadiile în dezvoltarea funcţiilor motore se realizează succesiv. Astfel, copilul, fiind în 

stadiul perfecţionării unor sau altor deprinderi de mişcare, începe concomitent să 

însuşească altele noi. De exemplu, însuşind elemente ale dansului clasic, elevul poate 

concomitent începe însuşirea mişcărilor dansului popular, de estradă etc. 

3. Pe măsura maturizării motore apare posibilitatea de diferenţiere  şi izolare a anumitor 

mişcări. Sunt diferenţiate mişcările capului de mişcările torsului etc. 

4. Dezvoltarea funcţiilor motore are loc conform principiului cefalocaudal: dezvoltarea 

mişcărilor spontane începe de la cap spre membrele superioare, apoi spre cele inferioare. 

Coordonarea deprinderilor motore se perfecţionează în aceeaşi consecutivitate. De aceea la 

copil se formează mai întâi mişcările voluntare ale capului, braţelor, apoi picioarelor. 

5. Dezvoltarea funcţiilor motrice se perfecţionează de la proximal la distal, adică mişcările 

părţilor corpului plasate mai aproape de linia medie a corpului, se formează mai devreme, 

decât mişcările părţilor mai îndepărtate. De exemplu, la început se dezvoltă mişcările  

umerilor, antebraţelor, apoi braţelor, degetelor. 

Caracterizând perioada de dezvoltare a motoricii la elevii de la 7 la 10 ani,  N.A. Bernştein 

remarcă,că  mijloacele de constituire a mișcării  copilului constau din   două componente – forţă şi 

exactitate, care se dezvoltă treptat. [4] Bazându-se pe dezvoltarea câmpului spaţial, în deosebi a 

subnivelului [C2] piramidal, relaţionat cu nivelurile corticale, savantul consideră că  această vârstă 

este cea mai oportună începerii  instruirii şi antrenamentului.  

Trebuie de menţionat că câmpul spaţial realizează coordonarea şi percepţia exactă obiectivă 

a mediului ambiant prin antrenarea tuturor organelor de simţ în deosebi a aferenţei optice, reperând 

pe experienţa anterioară păstrată în memorie. Acest nivel determină începutul şi sfârșitul, 

oportunitatea, precizia şi exactitatea mişcării. [4] 

Cele mai vechi şi de bază mişcări ale nivelului spaţiului sânt cele  ale locomoţiei, care 

prevede deplasarea corpului în spaţiu. N. A. Bernştein scria: ―Mişcările tipice ale nivelului câmpului 

spaţial duc totdeauna de undeva, undeva şi pentru ceva.‖ Această caracteristică aforistică indică 

asupra faptului că astfel de mişcări au parametri topologici şi metrici, care sunt direcţionaţi 

totdeauna spre scop, duc la un anumit rezultat final,  iar mişcările sunt  conştientizate. 

În literatura psihologică sunt multiple cercetări consacrate studierii percepţiilor 

reprezentărilor spaţiale , cât şi formarii  a noţiunilor despre spaţiu la copii. 

Terminul de ―reprezentări spaţiale‖ comportă conform conţinutului său un caracter sintetic. 

Aici se referă reprezentările despre formă, poziţie, mărime, distanţă, direcţie şi alte raporturi şi 

legături spaţiale. 



SIMPOZIONUL  INTERNAȚIONAL  ȘTIINȚIFICO-CULTURAL          

”UNICITATE ȘI DIVERSITATE PRIN FOLCLOR” 
10 - 11 mai 

2019 
  

15 
 

Forma elementară de orientare în spaţiu se formează la copii încă în perioada prunciei. 

Dezvoltându-se treptat deja la vârsta preşcolară se formează cunoştinţele elementare despre spaţiu şi 

se pun temeliile pentru reprezentările spaţiale elementare,  necesare copilului pentru a se orienta 

corect în lumea înconjurătoare. Odată cu debutul şcolar se extinde considerabil volumul acestor 

cunoştinţe,  ridicându-se  cerinţe faţă de nivelul lor de diferenţiere şi creşte gradul de abstractizare şi 

generalizare a criteriilor şi raporturilor spaţiale. În acest plan şcoala primară reprezintă o etapă nouă 

de dezvoltare a copiilor. Particularităţile percepţiei şi reprezentărilor spaţiului la elevii începători 

sunt reflectate într-un şir de cercetări [1, 5, 14, 15, 16]. 

P.  Sorokun remarcă, că, la elevii de vârstă şcolară mică, se observă o dispersare în formarea 

reprezentărilor spaţiale, deoarece  la această vârstă analizatorii vizual şi optico-motor răspunzătorii 

de reflectarea spaţială nu formează încă  un ―organ funcţional‖ unitar maturizarea căruia se finisează 

doar la vârsta şcolară medie.  Însă datele multor cercetări demonstrează că şi la vârsta şcolară mică 

se poate forma această  legătură pe cale experimentală în procesul unei instruiri practice speciale.  

Formarea reprezentărilor spaţiale, în opinia multor cercetători, necesită ca în procesul 

pedagogic să fie create trei condiţii importante: 

1. Acumularea experienţei de diferenţiere şi distincţie a criteriilor şi raporturilor spaţiale de 

către copii. Acest proces necesită includerea diferitor analizatori atât în cadrul 

observărilor, cât şi în activitatea practică a elevilor. Exerciţiile de distincţie şi diferenţiere 

asigură baza senzitivă ale reprezentărilor spaţiale. 

2. Achiziţionarea a cunoştinţelor verbale  despre criteriile şi raporturile spaţiale de către 

copii. Acest proces  trebuie să se afle în corelaţie cu practica de diferenţiere şi distincţie. 

Denumirile, definiţiile, regulile asigură abstractizarea şi generalizarea în reprezentările 

spaţiale. 

3. Acumularea experienţei de folosire a reprezentărilor spaţiale în activitatea de gândire  în  

procesul  rezolvării diferitor sarcini de către copii. 

Dificultăţile pe care le întâmpină copii la perceperea reprezentărilor spaţiale sunt scoase în 

evidenţă în cadrul instruirii diferenţiate a acestora. Anume diferenţierea  reprezentărilor spaţiale este 

primordială  pentru activitatea coregrafică, dat fiind faptul că elevul se mişcă în dans în sensul dat, 

conform traiectoriei punctelor sălii  acceptate în coregrafie şi în armonie cu  mişcarea  colegilor săi. 

În  spaţiu omul se orientează în baza a două sisteme: după părţile propriului corp (sus - jos,   

faţă - spate,  dreapta -  stânga) şi după  punctele cardinale  (nord-sud, est-vest). Aceste noţiuni 

servesc drept baza pentru sistemul convenţional de divizare direcţionată a  sălii, alcătuit de  A. Ia. 

Vaganova (fig. 1). Schema menţionată  se practică   larg în instruirea coregrafică. În ea sunt indicate 

punctele sălii şi sensurile corespunzătoare după care se orientează elevii în desenul-dans.  

Axele corpului uman sunt baza senzitivă primară pentru determinarea sensurilor. Copiii  la 

început însuşesc diferenţierea sensurilor pe axa verticală (sus - jos) şi pe cea orizontală ( faţă – 

spate), ceva mai târziu cu anumite dificultăţi  percep  deosebirile părţilor dreapta şi stânga. 

B. Ananiev indică asupra faptului că distingerea părţilor dreapta şi stânga de către organele 

senzitive şi mecanismele de mişcare depind de activitatea în comun  a emisferelor cerebrale,  funcţie 

care se formează treptat. 
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În cadrul instruirii primare  în procesul achiziţionării cunoştinţelor şi însuşirii diferitor tipuri 

de activitate instructivă elevilor li se consolidează asociaţiile motore, vizuale şi verbale, li se 

perfecţionează mecanismele de funcţionare a emisferelor cerebrale, astfel formându-se diferențierea, 

distincţia reprezentărilor sensurilor . Elevii treptat trec la operarea prin gândire a direcţiilor şi 

sensurilor. 

În lucrarea lui I. Lompcher [14] sunt descrise treptele de dezvoltare a distincţiei sensurilor de 

dreapta şi stânga la copii. Treapta începătoare constă în stabilirea  legăturii nemijlocite a sensurilor 

cu părţile propriului corp. Copii încep a distinge mâna dreaptă şi stângă, organele perechi şi părţile 

propriului corp în ansamblu. La această treaptă copilul poate stabili poziţia  dreapta sau stânga a 

unui obiect numai de la sine, punct  iniţial al orientării servind poziţia  propriului corp. 

 

2

1
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3
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7
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Fig. 1
 

Figura 1. Divizarea direcţionată a  sălii, după A. Ia. Vaganova 

 

O altă etapă importantă în dezvoltarea copiilor este trecerea la percepţia relativităţii 

direcţiilor şi posibilitatea transferului definiţiilor asupra altor obiecte. Această particularitate  e 

legată de priceperea de a intui poziţionarea la 180 şi a înţelege expresia ―din dreapta‖ sau ―din 

stânga‖ de la alte obiecte. Drept exemplu poate fi dată stabilirea raportărilor spaţiale dintre trei 

obiecte, când cel din mijloc este plasat concomitent în dreapta   unuia şi în stânga  altuia. Lampcher 

demonstrează că  la elevii de vârstă şcolară mică distingerea  relativităţii sensurilor  se observă 

numai în situaţie demonstrativă, când ei văd nemijlocit plasarea obiectelor în raport unul faţă de 

altul. 

O înţelegere mai abstractă a relativităţii sensurilor şi reprezentărilor lor proiective este 

următoarea treaptă a dezvoltării  copiilor. Această treaptă nu poate fi atinsă de toţi elevii şcolii 

primare. Se poate presupune că aceasta depinde în mare măsură de numărul de exerciţii practice 

efectuate de  elevii de vârstă şcolară mică prin operarea în gând a direcţiilor şi sensurilor. În cadrul 

orelor de coregrafie şi ritmică este subapreciată semnificaţia acestui factor  pentru dezvoltarea 

elevilor de etate  şcolară mică. 
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Acumularea şi dezvoltarea reprezentărilor spaţiale în procesul instruirii  devine condiţie şi 

reper pentru însuşirea altor cunoştinţe şi pentru dezvoltarea capacităţii cognitive la elevii şcolii 

primare. 

Paralel cu capacitatea de orientare liberă în spaţiu, în activitatea coregrafică interpretativă este 

importantă disponibilitatea de coordonare propriu-zisă, adică coordonarea mişcărilor diverselor părţi 

ale corpului. Componentul motor este obligatoriu la orice reacţie şi  stare emoţională. 

Particularităţile de manifestare a stării emoţionale pot fi determinate după mimica - mişcările 

expresive ale muşchilor feţei de exteriorizare a sentimentelor, după gest - mişcarea evocatoare a 

mâinii, după pantomimică - mişcări sugestive  ale întregului corp, după mimica vocală - proprietăţi 

nuanţate ale vocii. Percepţia exprimării  externe a emoţiilor excită trăiri şi reacţii emoţionale de 

răspuns, jucând un rol deosebit atât în comunicarea dintre oameni, cît şi în transmiterea şi percepţia 

informaţiei coregrafice. 

După cum s-a remarcat,  la 7 ani încă se mai observă diferenţierea insuficientă a mişcărilor. 

La aceste mişcări se referă şi cele expresive. De exemplu îndeplinind exerciţiul de a deschide larg 

ochii, elevii mai deschid gura, dau capul în urmă. Elevii  de vârstă şcolară  mică cunosc gesticularea 

şi se pot folosi de ea. O mare parte din copii la debutul şcolarizării  în clasele primare pot lua  poza 

necesară, însă sunt şi copii, care din cauza slabei diferenţieri a mişcărilor, nu pot executa sarcini de 

tipul: înmărmureşte, ia poza  copacului care se apleacă etc. 

O condiţie determinantă a dansului constă în coordonarea mişcărilor cu muzica, care depinde 

nu numai de capacităţile motore ale individului, dar şi de cele muzicale, de simţul  muzical al 

ritmului. 

Simţul ritmului muzical este de natură motoră şi emoţională, având  la bază  percepţia 

expresivităţii muzicii. Deoarece dansul include muzica sau ritmul muzical, simţul muzical -ritmic 

ca una din capacităţile muzicale de bază (după Teplov) intră în lista obligatorie de capacităţi 

necesare pentru activitatea coregrafică eficientă. În cadrul orelor de dans la vârsta şcolară mică 

simţul muzical al ritmului poate fi dezvoltat  prin priceperile de a deosebi  tempo rapid şi lent 

până la perceperea  ritmurilor de diferită complexitate.  

Un rol important în interpretarea coregrafică se acordă memoriei motore, adică memorizării  

mişcărilor şi sistemelor lor. 

Caracterul emotiv al percepţiei, marea impresionabilitate permit elevilor de etate şcolară 

mică de a memora mult şi rapid. La această vârstă este dezvoltată memoria vizual-auditivă şi cea 

motoră. Se evidenţiază şi memoria emoţională a simţurilor şi trăirilor. Elevul de vîrstă şcolară  mică 

memorizează mult mecanic. Însă  pe măsura ce materialul coregrafic se complică,  acest tip de 

memorie este insuficient, treptat se include un alt tip de memorie – cel de intermediere, memoria  

logică. 

V. D. Şadrikov divizat deosebirile individuale ale memoriei  în particularităţi, care  se pot fi 

delimitaţi ca criterii de productivitate ai memoriei.  

La acestea se referă: 

- volumul memoriei – indicele numeric al productivităţii  proceselor mnemonice (cantitatea 

de material care poate fi reprodusă nemijlocit după o percepţie unitară); 
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- exactitatea memorizării şi reproducerii - capacitatea de a reproduce informaţia, fără a fi 

denaturată; 

- durabilitatea memorizării - activitatea maximă de păstrare pe îndelungata  a materialului 

memorizat; 

- viteza memorizării – timpul necesar pentru memorizarea integrală a materialului. (222, 

183-184) 

Toate capacităţile memoriei sunt importante pentru ocupaţia elevilor în cadrul orelor de 

coregrafie. Experimentând curriculum-ul elaborat la educaţia coregrafică pentru şcoala primară, noi 

am efectuat observări asupra dezvoltării capacităţii elevilor de a memoriza şi reproduce exact 

informaţia coregrafică, deoarece la  această vîrstă este important de a le forma iniţial deprinderi 

muzical – motore corecte. 

Prin deprindere  înţelegem priceperea acumulată ca rezultat al învăţării şi repetării de a 

rezolva  sarcini cu exactitatea şi viteza dată. [16, p. 205]. Din definiţie urmează că deprinderea este o 

acţiune bine formată, într-o structură dinamică în care intră componente cognitive: imaginea senzo-

motoră a spaţiului de lucru, imaginea actului interpretativ, programa de acţiune şi control (curent, 

final) pentru perfectarea lui, cât şi componente intepretative (motore), incluzând procese 

corecţionale. 

Procesul de formare a deprinderii  motore se împarte convenţional în etape, numărul cărora 

este diferit la diverși autori. Fiziologii vorbesc despre trei stadii, pedagogii şi psihologii de trei – 

şase stadii. Considerăm mai oportună concepţia  lui V. D. Maznicenco şi  E. P. Iliin care examinează 

cinci stadii. 

Primul stadiu este legat de formarea la elevi a noţiunii şi reprezentării vizuale despre 

mişcări sau combinaţii ale mişcărilor. Principalele canale de obţinere a informaţiei sunt cel vizual 

(demonstrarea mişcărilor) şi auditiv (explicarea pedagogului).  

Al doilea stadiu este legat  de etapa iniţială de executare a mişcării învăţate. Ea se 

caractezează printr-o iradiere mare de excitare a centrelor nervoase cu insuficienţa  frânării  

interioare  şi neordonarea  proceselor sistemului nervos. 

 Al treilea stadiu  se caracterizează prin concentrarea excitaţiei în acele centre nervoase, de 

care este nevoie la dirijarea  actului motor dat. În atare mod se  începe formarea  stereotipului  

dinamic. 

Al patrulea stadiu constă în automatizarea acţiunii. Tehnica mişcării se execută stabil. 

Controlul după mişcări se realizează din contul semnalelor proprioreceptive, iar legătura vizuală 

inversă trece pe planul doi. 

Al cincilea stadiu constă în formarea priceperilor de ordin superior, care se caracterizează 

printr-o tehnică variativă liberă. 

Pentru a uşura atât înţelegerea naturii deprinderii de mişcare, cât şi  crearea graficului de 

învăţare a unor astfel de deprinderi, este necesar de a examina  tipul de sarcini, aplicabile la aceste 

deprinderi. Elaborarea sarcinilor psihomotore în comparaţie cu sarcinile cognitive abea debutează, 

însă sânt deja ponderabile, fapt elucidat de Harrovv. [19]  Abordarea lui Harrovv  aminteşte de 

taxonomia lui Bloom, şi are şase niveluri. 
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 Primul şi al doilea niveluri înseamnă reacţii reflexive elementare motore la stimulatori ca: 

târâre, mers, săltare. 

Nivelurile trei-patru pun în acţiune mai multe mişcări  motore generale. Harrovv îi conferă 

acestui nivel capacităţi perceptive. Aceste capacităţi se referă la tipurile de învăţare, care  se practică 

în primii ani de şcoală. Din acţiunile de acest nivel fac parte: apucarea, săritul, mâncarea, scrisul, 

echilibrul, îndoirea, desenarea după memorie, deosebirea palpabilă, căutarea. În baza lor se 

constituie  unele din deprinderi, care determină studiere  la stadii mai târzii de învăţare în şcoală. 

Capacităţile nivelului cinci se formează din cele mai simple mişcări, care includ folosirea 

instrumentelor şi mijloacelor auxiliare. Ele sunt legate de mişcări continui, care au nevoie de mici 

eforturi sau raţionamente. Drept exemple de acţiuni de acest nivel sânt dansul, patinarea, 

dactilografierea, cântatul la instrumentele muzicale. 

Şi în cele din urmă, la nivelul şase se formează  mişcări expresive, descrise în termeni de 

tipul: ―se mişcă expresiv, emoţional.‖ Exemple de astfel de mişcări sunt ―zâmbetul enigmatic‖, 

―mimica feţei, care reflectă dispoziţia‖, ―desenatul profesional‖ etc. 

Particularităţile psihologice de vârstă şi cele psihofiziologice de dezvoltare a capacităţilor 

muzicale şi motore la elevii de vârstă şcolară mică, care rezultă din specificul activităţii coregrafice, 

legităţile dezvoltării normale a motoricii elevilor şi cunoştinţele despre mecanismul automatizării 

mişcărilor,  ne-au permis să stabilim următoarele  niveluri de dezvoltare a le ―coregrafizării‖. 

Primul nivel –  nivelul  diferenţierii insuficiente a mişcărilor muzicale.  

Al doilea nivel este nivelul interpretării conştientizate a elementelor dansului. 

Al treilea nivel este nivelul de interpretare expresivă a studiilor coregrafice sau dansurilor.  

În conformitate cu nivelurile de dezvoltare  a ―coregrafizării‖, având în vedere specificul 

activităţii coregrafice, au fost delimitate următoarele etape în formarea activităţii de interpretare la 

lecţiile de coregrafie în clasele primare: 

Prima etapă  –  formarea deprinderilor muzical-motore de bază. 

Etapă a doua - dezvoltarea mişcărilor de  interpretare conştientă, expresivă, emoţională a 

dansului, precum şi învăţarea de însuşire liberă a spaţiului sălii la mişcarea după desenul dansului. 

Etapă a treia - dezvoltarea interpretării conştientizate, sincronice  a studiilor coregrafice sau 

a dansurilor în colectiv, în  perechi. 

 În atare mod, particularităţile dezvoltării psihomotricii la elevii de vârstă şcolară mică, 

componentele şi mecanismele de formarea a activităţii de interpretare a deprinderii de mişcare, cât şi 

evidenţierea nivelurilor de dezvoltare a  ―coregrafizării‖ şi etapele de formare a activităţii de 

interpretare în cadrul orelor de coregrafie în şcoala primară au determinat reperele organizării 

componentului curricular – interpretarea proprie. 

Stabilirea capacităților coregrafice, selectarea etapelor și nivelurilor permit dezvoltarea pe 

bază științifică a ‖coregraficității‖ la elevii claselor primare. 
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„HAI  LA  JIOC”  TO  ABACLIA 

 

 

Svetlana  MOLEȘTEANU, leader of folk music  

and dance ensemble "Lia" village Abaclia,  

district Basarabeasca, Basarabeasca  

                                 District Council, Department of Culture, RM  

 

 Rezumat. În articol sunt redate tradițiile, obiceiurile organizării și desfășurării ”Jocului” la 

Abaclia. Odată cu revărsarea timpului, „Jocul” a pierdut o parte din elementele sale, fiind înlocuit 

cu altele, conformându-se timpului. 

            Autorul  aduce sincere  mulțumiri și recunoștință profundă celor care păstrează cu sfințenie 

și transmit noii generații acele tradiții, obiceiuri interesante, valori care ne trezesc și reînvie la 

viață, asemănătoare în sufletul nostru uman, frumos, puritatea sufletului. 

 

 

It would get less than an hour ... or two ... maybe even a lifetime, to listen to them about 

those times overwhelming sweet memories of their youth ... 

 „Jiocul‖ - as they called our grandparents, that "Hora satului" was the most comprehensive 

picture of village life since.  Namely here, young people took lessons in all aspects of life,  

manifesting itself in all respects facing each other in front of their parents, in front of the whole 

village ... For, as they themselves confirm, „Flăcăul, cum este în jioc, aşa-i şi la lucru!‖ , „Jioacă 

bine şi frumos, şi... lucrează sănătos‖, „ Cum e la jioc, aşa-i şi la plug‖.(‖ The young lad, as it is in 

the dance, so it is at work‖, ‖Dancing well and beautiful, and ... working healthily,‖ ‖How is dance, 

so it is at plow‖)  

          With all the ardor, self-esteem, soul satisfaction, our uncle's historians tell us about those 

times rich in traditions, customs of their youth, wishing to emphasize the talent, the cult, the ethics 

of his behavior at these manifestations of great value. 

 In the ‖Jioc‖, the elders were the main ‖judges‖, that is, a sort of jury that remotely 

appreciated young people in all positions, always arguing with the appreciated ones. Still here, the 

villagers "were also planning and advising on the smaller or bigger village problems." 

 „Jiocul‖ at Abaclia is organized throughout the year between posts: on Sundays and 

holidays. In the period of the post, "Jiocul" did not take place, being replaced by popular games such 

as: :‖De-a puricele‖, „De-a treuca‖, „De-a matca‖, „De-a ciga‖, „De-a zotca‖ etc.. 

 With the outpouring of the time, the "Jiocul" lost some of its elements, being replaced with 

others, thus conforming to time. 

 But let's take it from the beginning. 

 From the oldest information, the ‖Jiocul‖ at Abaclia was held at ‖stanişte‖ - so was named 

the place where the most important events of the village were organized. The singers singing at 

‖Jioc‖ were two gypsies: the father ‖singing to the scribble‖ and his son, who beat the drum. They 

lived in a hut beside the ‖stanişte‖.  
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 The fiddlers, after the church, were reconciled to sing to "Jioc", by a few guys more 

"fantazii" and clever.  The "Fantazii", reconciling the feddlers, had the task of determining the 

amount of "Daggers" (so called the money gathered) for "singing" to "jioc". The other youngsters 

sharpened their ear and gazed at the gypsy's hut, awaiting the start of the "Jioc". For they all knew 

that "if the gypsy ascended on the cellar's ridge, "he whistles and started to sing at his violin," so he 

is reconciled to sing at "Jioc". The "jioc" begins. The "Dajdiile" were accumulated during the 

"Jioc" by a "fantaziu". As soon as the guys appeared at the "jioc", the "fantazi" approached each of 

the boys, asking for the "Jioc" tax (if the lad danced only a dance, he was obliged to pay "dajdie" for 

"Jioc"). At the end of "jioc" if not accumulate amount "dăjdiilor" for musicians, "fantazii" fulfilled 

the required amount, if accumulate more  they had fun with the musicians  of the remaining amount. 

  At the Jioc,  the girls and boys were coming up with special stomps in groups of friends. 

Here they were acquainted. 

The girl, for the first time, was taken to ‖jioc‖ by a relative or a neighbor to be presented to 

the lads. 

Among the first were dancing: 

 girls with friends 

 the ‖playful‖ girls 

 foreign girls (from another locality), ‖to try their minds‖. 

The songs were interpreted at the command of "fantazi". Later, when there were more 

fiddlers, there were many fiddlers in the band, such as "Easter", "Christmas", "Big Sunday", which 

included several musical instruments. The emergence of several fiddlers has caused the appearance 

of more bands, obviously the competition between them, because "fantasies" were able to sing to 

"jioc" the most skillful band. 

It was appreciated by the following criteria: 

 the quality of the interpretation 

 the arsenal of songs they were playing. 

In order to be among the first, the fiddlers heard a new song, "they were polishing it all 

week" and necessarily presented it to "jioc" to "make more authority" among the other groups of 

waiters. During the "jioc", the fiddlers were "singing",by the way "to rest a little". 

 The band for "Sunday jioc" was composed of: accordion, violin, drum, whistle; the band of 

the feast: accordion, saxophone, trumpet, violin, drum, clarinet, harmonic. 

 Every dance was begun by the "Best," "knowing the dance movements better", then the 

others were caught in the dance. 

 Girls were invited to dance through several methods: 

 During the dance, the guys broke their hands, and the girls were dancing; 

 the boy was making a sign with the head of the girl he wishes to invite (from a distance), 

the girl  to be trusted if she really is invited to dance by a gesture of her head by asking- 

me? "If the boy nudged this sign of the girl, he responded with the same head-off 

movement - yes, you . So it was stated whether she was invited to dance, for if they 

failed and two girls came to the boy, one of them had to go back, being made ashamed; 
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 the boy approached the girl by bowing; 

 at the "Ruseasca" dance the boy made the eyes of the girl (this gesture was used only for 

this dance). 

The girl who refuses the boy to dance, the next day of the "hora", being invited to the dance, 

the boy dancing a tact, then "making a turn, whistling, leaving her in the middle of the dance, to 

laugh all of her!"  

In the "jioc" the songs from the old repertoire were interpreted in a certain order, then the new 

songs taught by the musicians, and finally - the desire (on order). 

 The songs in the old repertoire were interpreted in the following order:  

 „Sîrba trei ciocane‖ (otherwise it was called  „Bulgăreasca‖; 

 „Jocul mare‖; 

 „Bătuta‖ sau  „Hora în bătăi‖; 

 „Ruseasca‖-1,2,3,4,5; 

 „Polca‖; 

 „Şchioapa‖; 

 „Mărunţica‖; 

 „Buşanca‖ 

 „Valsul damelor‖; 

 „Alunelul‖. 

During the "jioc", the elderly "gave advice to the lads" in order not to get tired, to resist until 

the end of the "jioc". 

 The "jioc" ended at sunset. One of the most attentive girls remembered the others, saying, 

"The moon is up in the sky, it's time to go home." Which meant that the sun set and it was time to 

bring the cows from the herd. The girl who did not bring her cow's cow in time and did not manage 

to mourn until the afternoon was not a housewife. 

At the end of "Jioc", the girl whom "liked the boy playing, took her flower from the hair, and 

in gratitude she put him in the bosom." 

During 1967, at the end of "Jioc", the march began to be interpreted. 

Also during this time, too many young people were gathering at "jioc", for this reason the 

younger lads were banished, which conditioned the formation of the "small jioc". The "big jioc" was 

organized at the House of Culture, "The Small Jioc" - at the field. 

The folk dances performed in Jioc "were accompanied by various shouts:  

„Şi-am zis verdi, foi di nuci, 

Daţî-i drumu sî să ducî, 

Şi-am zis verdi trii scăeţi, 

Chiuiţi-o, măi băieţi‖. 

 

            „Eu sunt una, bate douî,     

             Eu sunt douî bate trii, 

                                                În genunche dacî vrei”. 
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                 Dragum-mi-i bădiţa-nalt, 

                                                                                       Dă sărutul dezmerdat 

                                                                                      Da di şela mititel 

                                                                                     Mi-i urît şi fug di el”. 

 

National harbor: 

Boys: new costumes (shirt, trousers, belt, boot), on the head  a hat or a cap. On the hat a 

peacock feather or a rose (depending on the status he had in society). 

Shoes:(opinci) moccasins, or boots. 

Girls: dress with broad skirt  ("ivory"); shirt (ie), skirt with embroidered embroidery, on the 

head a white handkerchief with embroidery frame and flower on the right. Hairstyle: tight braids 

with ribbons  

Shoes: cricket shoes, long stockings or socks.  

(Some boys had two girls, one for night, another for day, with the night dancing until sunset, 

and the other until late at night.) 

Note:  I bring them sincere gratitude and deep enthusiasm to those who keep with holiness 

and deliver the new generation to those traditions, interesting customs that the world has failed to 

know. Those nonperpensive values that awaken and revive us to life, resembling in our soul the 

human, the beautiful, the purity of the soul. 

I would not have been able to bring this information on the paper without the informants: 

Maria Moleşteanu, Bătrînac Mihail, Voina Anghelina, Serghei Catană, Leonte and Agafia Gurin 

from the Abaclia village, Basarabeasca district. 
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 ИСТОРИЯ  НА ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ  СЪСТАВ „КРЕМИКОВЦИ” 

 

 

Аксения ИВАНОВА, хореограф, Болгария  

 

 Summary. Dancing Group “Kremikovtzi” was found in 1974, in a village near Sofia called 

Kremikovtzi, now district of Sofia. Nowadays, there are three age groups and club for folks – 

„Jarava”. The main purpose of the group is to keep and reproduce native folk chain dances and 

dances typical for Sofia region “Kremikovski igri”, “Shopska suita”, “Lazarki, “Shopcheta”, 

“Shopski motivi”. Together with the Sofia region dances, the group performs dances from the other 

ethnographical regions of Bulgaria: „Severniashki tanc”, “Momtzi trakiitzi”, “Srednogorki”,  

“Djinovsko”, “Rachenitsa”, “Buchimish”. There are customs, represented by dances and 

humorous dances in the repertoire of the group: “Kukeri”, “Lazarki”, “Gergiovden”, “Koledari” 

“Peperuda”, “Sreshti”, “Komitsko libe” etc. 

The accompaniment is realized by a folk music band and singers group. The group has 

shown its wealthy and variegated repertoire in many concerts all over the country.  It has won gold 

prices from National Folklore Festivals in Koprivshtiza, Rojen, Pernik, Teteven, Smolian, Varna, 

Burgas, Veliko Tarnovo and Kazichane, Lokorsko, Sofia. 

The group has had some concert travels and took part in festivals in: Moscow, Kiev and 

Petersburg; Brno – Czechoslovakia; Tbilisi – Georgia; Bucharest – Romania; Nafplion – Greece; 

Cingoli – Italy; Beograd – Serbia; Sierps – Poland; Istanbul – Turkey; Ohrid – Macedonia; Stavros 

– Greece; Irun – Spain; Felgueirash – Portugal; Eger – Hungary; Zagreb – Croatia, Ohrid – 

Macedonia, Yalova – Turkey and Miloveni – Romania; Albania. 

     

 

България е разделена на седем фолклорни области: северняшка, добруджанска, 

тракийска, шопска, пиринска, родопска и странджанска. Във всяка от тези области танците 

имат свой собствен характер. Българското народно танцово изкуство е ярък израз на 

националния ни характер. Шопските, северняшките, родопските, добруджанските, 

тракийските танци са неразделна част от него и са отражение на творческата надареност на 

българина. 

Танците на българина са едно от ярките и масови прояви на неговото художествено 

творчество, създадено от творческия му гений в продължение на стотици години. От ранна 

възраст до дълбока старост българинът е играел с увлечение своите танци – на празници, 

събори, домашни тържества, почивките по време на работа. На мегданите и по веселбите, 

където се създавали и оформяли народните танци, българинът давал своя принос за 

развитието и обогатяването им. Така постепенно с общите усилия на народа-творец хората и 

игрите са достигнали до ярки национални, самобитни и оригинални форми. 

Силата на въздействие на народните танци се дължи на тези форми, но преди всичко 

това се дължи и на изключителното богатство от движения в тях. Творческите вълнения и 

преживявания на танцуващите са намерили най-ярко проявление в движенията на краката. 
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Затова те са много сложни, разнообразни и изразителни, особено в играта на мъжете. На тях 

се дължи преди всичко голямата степен на въздействие на българските танци. Движенията на 

ръцете не са толкова разнообразни и богати, но те хармонират с движението на краката. 

В българския песенно-танцов фолколор се изпозват както равноделни размери и 

неравноделни размери.  

Българска традиционна носия отразява спецификата, традиционната култура и бита на 

българския народ. Отличава се с изключителната си практичност при трудова дейност, 

традиционни обреди и празненства. Носията бива мъжка и женска, празнична и всекидневна 

като във всяка една от българските етнографски области те се отличават със своя специфика 

и самобитност. 

През 1974 година младите и  неопитни, но отдадени на народните танци, ръководители 

Стефан Стефанов и Валентина Китова основават танцов състав „Кремиковци‖ към читалище 

„Светлина‖ кв. Кремиковци. Танцьори и ръководители започват да израстват заедно. 

анците 

„Ситното‖ и „Кремиковски игри‖, чиято хореография е на ръководителите. Броят на 

желаещите да танцуват е все по-голям и така се оформят освен младежкия и детски танцов 

състав, и подготвителна група, както и клуб за народни хора – „Жарава‖. Днес тези 

предават на младите танцьори и от малкото останали живи прабаби и прадядовци, но главно 

от първите участници в танцовия състав, които вече водят за ръка в състава синове, дъщери и 

дори внуци.  Акомпанимента на ансамбъла се осъществява от оркестър. 

Републиканските фестивали, които се провеждаха през 80
те

 години стават цел на 

ръководство и участници. Започват да се канят постановчици и видни хореографи за 

съвместна работа, да се шият костюми и поставят танци и от други етнографски области, да 

се пише музика по либрета за танци създадени специално за танцовите състави на 

Кремиковци. Резултатите не закъсняват. Спечелени са и златни и сребърни медали, при 

представянето им на републикански фестивали. 

Състава се познава, обича и цени, вече не само на местно, но и на национално ниво. 

Ровейки се в архиви и репертоарни планове, откриваме един наистина богат и разнообразен 

репертоар: За младежкия състав: „Шопска сюита‖, „Северняшки танц‖, хореография - 

Димитър Манов, „Лазарки‖, хореография - Илия Ризов, „Средногорки‖, „ Кукери‖, 

„Общобългарска ръченица‖, „Момци тракийци‖, хореография - Борис Вълков, „Срещи‖, 

хореография - Иван Тодоров, „Комитско либе‖, хореография - Кирил Харалампиев, 

„Гергьовден‖, хореография – Д. Димитров. 

За детския танцов състав: „Джиновско‖, „Ситното‖, хореография - Ст. Стефанов, „Шопчета‖, 

„Куклички‖, хореография - Петър Григоров, „Дръж ми нане ментето‖, хореография - А. 

Кьосев и др. 

Голяма част от този богат репертоар се поддържа и днес, като стремежа е да се обогатява и 

разнообразява с нови ритми и произведения. 

Разнообразната си програма състава е показвал на много концерти из цяла България и 

чужбина. И детският, и младежкият състав са печелили различни престижни награди през 

годините. Невъзможно е да се изброят всички награди и признания от специалисти и 
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публика. Ще споменем само по-важните, постигнати успехи: „Голямата танцова награда на 

София‖ – за новосъздадено произведение; първенец на събора в Рожен; призови награди от 

45ти Международен Фолклорен Фестивал на ЦИОФ в гр. Тимишоара, Румъния; 53ти 

Международен Фолклорен Фестивал  Лефкада, Гърция, записи и участия в телевизионни 

предавания. Състава е правил концертни турнета и е участвал във фестивали в: Москва, Киев 

и Петербург; Чехословакия; Грузия; Румъния; Гърция; Италия; Югославия; Полша; Турция; 

Македония; Испания, Португалия; Унгария, Хърватска, Словакия, Албания, Украйна, 

Молдова. 

Но най-голямата награда за изпълнители и ръководители  е  любовта и 

аплодисментите на публиката. 

  Участвайки в международни фестивали и изяви се заражда горещото желание, тази 

магическа атмосфера на емоция, приятелство и общуване с хора от различни краища на света 

да се пренесе в Кремиковци, за да могат и местните да почувстват и изживеят тази магия. 

Първоначално е само една мечта! През 2006 г се провежда първият международен младежки 

фестивал „Гергьовско веселие‖, който продължава да се организира и до днес. Във 

фестивалът взимат участие както български народни клубове и ансамбли, така и много 

чуждестранни групи, които заедно обменят опит и създават приятелства.  
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ОСОБЕННОСТИ  ИСПОЛНЕНИЯ  УКРАИНСКОГО  НАРОДНОГО  

ТАНЦА «ГОПАК» 

 

 

Ион БЕНКЕЧ, лектор, ПГУ «И.Крянгэ», РМ 

Александр СОКОЛОВ,  хореограф, Украина 

 

 Summary. This article describes the particularities of the interpretation of one of the 

oldest dances in Ukraine ”hopak”, which has its origin from the Ukrainian word ”gopat”, which 

means ”to jump, to beat, to ushkvary”. 

 

 

Культура каждого народа по-своему самобытна и уникальна. Нет ни одной 

народности, которая не имела бы своих танцевальных и песенных особенностей. Танец во все 

времена помогал выражать эмоции и чувства, будь то гнев, ревность, любовь или страсть. 

Ведь станцевать - это как прожить жизнь за несколько минут. 

Танец – это самый древний и богатый вид искусства: очень интересный, яркий, 

многогранный, несущий в себе огромный эмоциональный заряд. Народный танец является 

родоначальником всех направлений танца от классического, эстрадного до современного. [4, 

5] 

Одним из старейших танцев в Украине является гопак. Словари объясняют это 

название от украинского слова «гопаты», что значит «прыгать, скакать, бить, ушквариты». 

В XVI веке Украина пережила длительный период борьбы за независимость. В это 

время казаки в районе под названием ‖Сечь‖ ввели необычную традицию празднования своих 

побед по возвращению домой. И делали это с помощью танца, воспроизводя батальные 

сцены, чтобы все могли видеть то, что они пережили. Они делали своеобразные 

танцевальные пантомимы, используя свои мечи и другое оружие, а местные музыканты 

присоединялись к ним. Затем мужчины стали импровизировать, исполняя акробатические 

этюды в воздухе, а также другие движения, чтобы доказать свою мужественность и героизм. 

[1] 

Гопак изменялся на протяжении всей истории. То, что начиналось как исключительно 

танец воинов в Сечи, со временем переросло в праздничное действо и для всех остальных. 

Хотя мужчины все еще играли ведущую роль в танце, в нем вскоре начали принимать 

участие юноши, девушки и женщины из окружающих деревень. Именно это, как 

свидетельствуют этнографы, придало этому дикому танцу благородства, грации и 

элегантности. Эта смешанная версия гопака как танца воинов и бытового стиля закрепилась 

даже тогда, когда Сечь была разрушена в конце XVIII-го века. [6] 

Танец «Гопак» этот импровизационного типа. И характерной чертой гопака во все 

времена является демонстрация силы, ловкости, героизма и благородства. Двигаясь парами 

по кругу, парни соревнуются в ловкости. Девушки поощряют их ко всѐ новым трюкам, а 
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затем танцуют лирическую часть. В танце участвуют юноши и девушки, причем ребята 

танцуют энергично, резко, задорно, а девчата мягко, ласково и нежно. Всего в эстрадной 

версии танца участвуют 7 человек- 5 юношей и 2 девушки. Танцуют, взявшись за плечи или 

положив руки на талию друг друга; кружатся, слегка держась за руки. Если с девушками 

танцевали ребята, то они не держались с девушками за руки. В финале гопак всегда бурный, 

искрометный и темпераментный. [2, 8] 

Для хорошего исполнения гопака нужна достаточная физическая подготовка и 

профессионализм. Дети начинают учиться украинскому народному танцу с пяти лет. 

К специфическим, особым чертам гопака следует отнести шпагат в прыжке 

(«разножка»), когда ноги и руки разносятся в разные стороны. 

Также присутствует фигура «ползунок», когда танцор в присядке опирается сзади на 

руки и выбрасывает ноги вперед, перемещаясь по сцене. 

Основные движения гопака (танцуются всеми): бегунец; залетный шаг; веревочка; 

ковырялочка; pas de basque (ноги ровные); дорожка. 

Мужские движения: голубцы высокие (кабриоль); прыжки (разножка, кольцо, ястреб, 

жабка и др.); присядки (простая, боковая, с ударом руки об пол (по голенищу, по подошве), 

растяжка вниз и вбок, ползунец, метелочка, подсечка, закладка); ковырялочка в глубоком 

приседании; ход в глубоком приседании; вращения (мельница, бочонок, гарбуз, туры в 

воздухе). [3, 7] 

Женские движения: ковырялочка с вариациями; обертасы; блинчики; шаг-поворот; pas 

de basque в повороте. [3, 7] 

Позиции и положения рук в украинском танце имеют свою национальную 

окраску. Положения рук, характерные для украинского танца: 

 1-е положение (женское) - девушка, взяв за концы ленты, свисающие сзади от 

венка, разводит их в стороны, кисти находятся чуть выше плеч, тыльной стороной 

направлены назад, закругленные локти подняты в стороны; 

 2-е положение (женское) - одна рука лежит ладонью на груди, придерживая бусы, 

другая или лежит кулачком сбоку талии или находится в исходной позиции; 

 3-е положение (женское) - кисть правой руки приложена кулачком к правой щеке 

и повернута тыльной стороной к зрителю, согнутый локоть направлен вниз. Кисть 

левой руки кулачком приложена снизу к локтю правой руки; левая рука от локтя 

до кисти или приложена к корпусу или чуть отведена от него; корпус прямой, 

голова опирается на кулачок и может быть повернута к правому или левому 

плечу; 

 4-е положение (мужское) -  правая рука приложена ладонью к затылку, как бы 

придерживая папаху; левая рука лежит кулачком сбоку на талии; корпус повернут 

левым плечом вперед, голова приподнята и слегка повернута к клеевому плечу. 

Положения рук в парных танцах: 

 1-е положение -  исполнители стоят лицом по ходу движения, девушка справа 

юноша слева и держатся за руки, скрещенные перед собой: правой рукой за 

правую, левой за левую; левая рука девушки находится над правой рукой юноши, 
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кисти на уровне талии; партнеры могут слегка наклонить корпус вперед или 

отклонить корпус в противоположные стороны и, повернув головы, смотрят друг 

на друга; 

 2-е положение - исполнители стоят рядом, лицом по ходу движения, юноша слева, 

девушка справа; правой рукой юноша держит девушку сбоку за талию. Левая рука 

девушки лежит на правом плече юноши; свободные руки исполнителей открыты в 

стороны или лежат сбоку кулачками на талии; 

 3-е положение -  исполнители стоят так же; у обоих корпус слегка повернут левым 

плечом по ходу движения, у юноши больше, у девушки меньше; левой рукой 

юноша держит левую руку девушки, обе руки подняты вперед по ходу движения 

на уровне груди; правые руки обоих исполнителей или лежат кулачком сбоку на 

талии или раскрыты в стороны и чуть подняты вверх; 

 4-е положение -  исполнители стоят и держат левые руки; правой рукой юноша 

держит девушку за тали; правая рука девушки или открыта во 2-ю позицию или 

лежит сбоку на талии под правой рукой юноши. 

Положения рук в массовых танцах: 

 1-е положение - исполнители стоят рядом боком друг к другу. Руки каждого 

исполнителя лежат сзади на талии у стоящих рядом справа и слева; руки 

скрещены за спинами танцующих; 

 2-е положение - исполнители стоят рядом, боком друг к другу и держатся спереди 

за руки, но не с рядом стоящим, а через него справа и слева, так, что руки спереди 

скрещены; в этом положении по тому же принципу исполнители могут держаться 

за руки, поднятые за спинами рядом стоящих, так, что руки скрещены сзади; 

 3-е положение - исполнители стоят боком друг к другу на расстоянии вытянутой 

руки один от другого; руки подняты в стороны до уровня плеч и лежат ладонями 

на плечах рядом стоящих исполнителей справа и слева; корпус прямой, голова 

направлена лицом к зрителю; 

 4-е положение - исполнители стоят в затылок друг за другом, левым плечом к 

зрителю; каждая девушка кладет левую руку, согнутую в локте, на свое правое 

плечо, а правую руку протягивает вперед до правого плеча впереди стоящей 

девушки, которая в свою очередь подает ей левую руку, согнутую перед собой в 

локте; у крайних девушек свободные руки лежат сбоку кулачком на талии. 

Подчеркиваем, особые положения рук, танцевальные движения ногами придают 

гопаку особую окраску магического действа, молодецкой удали, полета свободы. 

В современном мире танц гопак связывают с деятельностью П. П. Вирского, 

создавшего в 1937 году ансамбль народного танца Украинской Республики и бывшего с 1955 

по 1975 годы художественным руководителем Государственного ансамбля народного танца 

Украинской ССР. На основе классики и традиционного фольклора, он поставил тот гопак, 

который до сих пор является визитной карточкой танцевальной Украины. 
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ROLUL FENOMENULUI HORAL ÎN VIAȚA COMUNITĂȚII 

 

 

Victor PLETOSU, doctorand, sectorul de folclor,  

Institutul de Filologie Română ,,Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, RM 

 

Summary. The research of the hora phenomenon is current and it present a considerable 

interest to people of culture and science, because, hora is a symbol of solar source, of a strong unity 

between people and generations. It is considered the foundation of folklore dances, as well as a very 

important area of the intangible cultural heritage. In the plane of the research of the traditional 

Romanian culture, it performed an analysis of the choreographic culture and a thorough 

investigation of dances, as well as the ceremonial-ritual contexts. 

 

 

 

Problema cercetării fenomenului horal este actuală şi prezintă un interes considerabil pentru 

oamenii de cultură și de știință, deoarece, hora este un simbol de sorginte solară, de o puternică 

unitate între oameni şi generaţii, considerată fundamentul dansurilor folclorice, creaţie expresivă şi 

profundă a poporului care dezvăluie aspiraţiile şi sentimentele naţionale, precum şi un domeniu 

foarte important al patrimoniului cultural imaterial. În planul cercetării culturii tradiţionale 

româneşti este realizată o radiografiere a culturii coregrafice şi o investigaţie de adâncime a 

dansurilor, precum şi a contextelor ceremonial-ritualice. 

Hora este un dans ţărănesc realizat într-un cerc mare şi închis, care reuneşte întreaga adunare. 

Descoperirea unei reprezentări în ceramică a unei hore formate din 6 femei, aparţinând culturii 

Cucuteni-Tripolie, sugerează faptul ca hora a apărut cu mai mult de 5000 de ani în urmă, în vatra 

vechii Dacii. Simţul horal accentuează legătura cu strămoşii daco-romani şi datinile vechi 

perpetuate. Rolul magic al horei s-a transmis până în prezent prin intermediul comunităţilor locale, 

care comunică, se identifică şi se solidarizează prin intermediul acestui dans. Cercul ritualic al horei 

se potriveşte cu sufletul omului şi permite integrarea întregii comunităţi în dans. 

În virtutea semnificaţiilor de simbol identitar naţional, hora simbolizează sentimentul de 

coeziune şi protecţie contra acţiunilor din afară. Erosul este elementul central al relaţiei dintre fecior 

şi fată ca simboluri ale masculinităţii şi feminităţii. Atributele tinereţii sunt adunate şi ipostaziate 

coregrafic, fiind puse contrastiv în faţa bătrâneţii. Structura actanţială a horei ilustrează că, flăcăul 

dansator este perceput ca un simbol al vigorii masculine, al vitalităţii, curajului, înţelepciunii şi al 

sănătăţii, fata – simbolul frumuseţii şi perfecţiunii, iar actul coregrafic – modalitatea prin care aceste 

calităţi regeneratoare se manifestă prin transfigurare artistică. 

Dacă efectuăm o analiză axată pe reliefarea rolului dansului în cadrul unui ceremonial, dar şi 

pe interpretarea simbolurilor şi motivelor din textul strigăturilor, precum şi al figurilor coregrafice, 

observăm că strigătura de dragoste sau satirică are un rol esenţial în arhitectura coregrafică, prin a 

dicta ritmicitatea şi a institui un dialog între dansatori şi spectator. Spre exemplu: ,,Flăcăii strigă ,,Șî 
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asta fată jioacî ghini‖, fetele răspund chiuind ,,U-iu-u-iu-iu‖, flăcăii ,,Șî mă-nvață șî pi mini, Iiiii-iu-

ha-ha‖. Plinătatea spectrului de manifestări ale fenomenului horal concentrează valorile esenţiale ale 

folclorului muzical, literar, coregrafic şi teatral şi certifică geniul creator al neamului nostru. Jocul 

popular evidenţiază sincretismul elementelor sale constitutive: muzica instrumentală (melosul), 

costumul tradiţional, strigăturile, bătăile din palme, paşii bătuţi şi chiuiturile într-o simbioză 

armonioasă a valorilor tradiţionale.  

Sensibilizăm purtătorii şi consumatorii acestui act cultural la care participă toată comunitatea, 

pentru dăinuirea şi statornicirea acestei valori autentice şi originale în stare genuină, conform 

tiparelor scenariului tradiţional, ca pe o paradigmă lăsată drept moştenire de strămoşii noştri pentru a 

păstra cu sfinţenie normele eticii şi esteticii populare, ordinii ancestrale şi disciplinii sociale. 

Structura cronotopică a horei, demonstrează că, asemeni unei deontologii profesionale, ceata de 

flăcăi consacraţi, care întrunesc floarea tineretului satului tradiţional, tocmesc lăutari şi organizează 

hora de sărbătoare în centrul localităţii, de hram, a doua sau a treia zi de Crăciun sau Paşti, cu 

binecuvântarea bisericii şi cu susţinerea administraţiei publice. Aleşi după criteriul calităţilor 

artistice, flăcăii pregătesc un repertoriu prolific de dansuri folclorice în funcţie de vatra etnografică, 

sau în funcţie de fondul ideatic, sentimental şi tematic. Spre exemplu, funcţia premaritală a horei: 

fetele mari sunt scoase pentru prima dată la joc primăvara, la Sfintele Sărbători de Paști, iar novicii 

trec în lumea flăcăilor la hurdughie în ajunul sărbătorilor de iarnă. 

Prin urmare, rosturile sociale ale horei, ca tradiţie etnofolclorică, dar şi ca un pilon esenţial de 

afirmare a identităţii naţionale istorico-culturale, sunt: solidaritatea comunitară prin sentimentul 

originalităţii, coeziunea socială, fortificarea memoriei colectivităţii, asigurarea comunicării între 

generaţii şi respectarea tradiţiei, transmiterea valorilor, cultivarea generaţiilor de copii şi tineri în 

spiritul civic al creatorilor şi purtătorilor de patrimoniu intangibil viu. 

Conservarea şi valorificarea horei este o responsabilitate asumată de autorităţile administraţiei 

publice locale şi centrale, instituţiile de educaţie, cultură, ştiinţă şi mass-media, precum şi de 

organizaţiile societăţii civile și întreprinderile sectorului privat, care desfășoară o activitate 

complexă de inventariere, documentare, cercetare, conservare, valorificare, promovare şi completare 

a arhivelor cu înregistrări, conform Convenţiei UNESCO privind salvgardarea Patrimoniului 

Cultural Imaterial, adoptate la Paris în anul 2003. 

Opera de protejare a tradiţiilor coregrafice presupune aplicarea mecanismelor durabile de 

sporire a vizibilităţii şi de întreţinere a viabilităţii acestui element inclus în Registrul Naţional al 

Patrimoniului Cultural Imaterial: traducerea în viață a prevederilor cadrului normativ; planificarea, 

aprobarea și alocarea resurselor financiare şi materiale pentru stimularea activităţii formaţiilor 

artistice; susținerea instituţiilor şi organizaţiilor responsabile de exercitarea competențelor: 

organizarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor, filmelor documentare, studierea arhivelor, 

efectuarea sondajelor şi a cercetărilor periodice pe teren pentru studiul comparativ şi evolutiv al 

variantelor, crearea bazelor de date locale şi raionale, precum și editarea materialelor didactice care 

vor fi incluse în circuitul educaţional şi ştiinţific. 

În spiritul Convenţiei UNESCO, Legea privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, nr. 

58 din 29. 03. 2012, definește patrimoniul intangibil ca „totalitatea creaţiilor tradiţionale, orale, 

autentice, transmise din generaţie în generaţie, exprimate în forme literare, muzicale, coregrafice sau 
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teatrale, precum şi ansamblul practicilor, reprezentărilor, expresiilor, cunoştinţelor şi abilităţilor – 

împreună cu instrumentele, obiectele, artefactele, vestimentaţia specifică, accesoriile şi spaţiile 

culturale asociate acestora – pe care comunităţile, grupurile şi, după caz, indivizii le recunosc ca 

parte integrantă a  patrimoniului lor cultural‖ [1]. Aceste creaţii exprimă fundamentele spirituale 

identitare, valorile morale, etice şi estetice ale poporului, mărturia esenţializată a gândirii, activităţii, 

sensibilităţii şi imaginaţiei creatoare a oamenilor, din trecutul istoric şi până astăzi. 

 În conformitate cu art. 9 al acestei legi, drept măsură de protejare, a fost elaborat Registrul 

Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial din Republica Moldova (Vol. A), care reglementează 

instituirea, completarea, ţinerea şi actualizarea acestei lucrări, realizate după principiile promovate 

de documentele UNESCO, pentru a stimula cercetarea unui domeniu de importanţă pentru 

identitatea culturală a comunităţilor care alcătuiesc societatea noastră. Prin acest registru s-au luat la 

evidenţa de stat 510 elemente de patrimoniu pentru salvgardarea lor, pentru a le spori vizibilitatea, şi 

de a stimula interesul societăţii faţă de acest patrimoniu. Aceste elemente sunt viabile atâta timp cât 

oamenii le fac să circule, le consideră utile în procesele identitare. În următorul volum, care va avea 

indicele „B‖, se vor include elementele prin care vor fi evidenţiate grupurile etnice minoritare din R. 

Moldova pentru a demonstra diversitatea, reprezentativitatea şi bogăţia majoră a patrimoniului 

intangibil, care, în conformitate cu art. 4 al legii, se remarcă prin trăsăturile: caracterul anonim al 

originii creaţiei; transmitere cu precădere pe cale orală; delimitare după următoarele criterii: 

teritoriu, etnie, religie, vârstă, sex şi socioprofesie; percepţie a elementelor ca fiind foarte importante 

şi intrinsec legate de comunităţile în care au fost create, păstrate şi transmise. 

În acest sens, un domeniu important de manifestare sunt tradiţiile şi expresiile artei sau ale 

practicii coregrafice precum sunt dansurile populare şi spaţiile unde se desfăşoară (medean), precum 

şi structurile culturale tradiţionale: ceata flăcăilor, hora, şezătoarea, claca. 

Din capitolul III al legii deducem că sistemul de protejare a patrimoniului cultural imaterial 

este asigurat de un cadru instituţional ierarhizat, care include ansamblul autorităţilor administraţiei 

publice cu un set atribuţii şi reponsabilităţi în domeniu. 

Instituţiile de management cultural. Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării este autoritatea 

administraţiei publice centrale de specialitate responsabilă de elaborarea, coordonarea şi 

monitorizarea politicilor, a strategiilor şi a normelor specifice în vederea protejării patrimoniului 

cultural imaterial naţional, precum şi a programelor privind identificarea, documentarea, cercetarea, 

conservarea, transmiterea, promovarea, revitalizarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural. 

Întru realizarea a cestor atribuţii, a creat Comisia Naţională pentru salvgardarea patrimoniului 

cultural imaterial; a instituit Registrul naţional al PCI; a elaborat Catalogul naţional al arhivelor cu 

înregistrări de PCI; aprobă dosarele de patrimoniu ale elementelor PCI; susţine financiar prin runde 

de granturi programele de cercetare şi de editare a materialelor; asigură implementarea legislaţiei; 

iniţiază înaintarea elementelor de patrimoniu pentru a fi înscrise în Lista reprezentativă a 

patrimoniului cultural imaterial al umanităţii sau în Lista de salvgardare a patrimoniului cultural 

imaterial.  

Comisia naţională pentru  salvgardarea patrimoniului cultural imaterial elaborează şi propune 

Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării proiectele planurilor de acţiuni pentru implementarea 

strategiilor, politicilor şi programelor naţionale privind protejarea PCI; elaborează norme şi 
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metodologii în domeniul cercetării, conservării şi valorificării elementelor PCI; pregăteşte dosarele 

de patrimoniu, cu elementele candidate la înscriere în Lista reprezentativă a PCI a umanităţii; 

evaluează arhivele instituţiilor care gestionează PCI şi expertizează activităţile în domeniu. 

Centrul naţional de conservare şi de promovare a patrimoniului cultural imaterial susţine 

metodologic activitatea organelor de specialitate din teritoriu şi asigură viabilitatea elementelor PCI 

în formele sale tradiţionale; contribuie la transmiterea elementelor PCI către generaţia tînără prin 

organizarea activităţilor de promovare a patrimoniului cultural cu diseminarea cunoştinţelor despre 

specificul naţional şi al zonelor etnografice, cum sunt festivalurile naţionale de folclor. 

Centrul republican pentru copii şi tineret ,,Artico‖ organizează, bienal, Festivalul internaţional 

,,Hai la joc‖, cu participarea formaţiilor de dans popular din zonele etnografice ale Republicii 

Moldova, României şi Ucrainei, fapt ce demonstrează unitatea culturală a românilor. 

Clubul coregrafilor din Republica Moldova – serviciu de notorietate al Bibliotecii naţionale, 

desfăşoară ateliere de instruire, cercetări de teren cu imprimări, conferințe și spectacole cu 

specialiştii în coregrafie și conducătorii formaţiilor artistice din raioanele republicii în scopul 

perfecţionării măiestriei interpretative, dar şi pentru a identifica în comunităţi dansuri folclorice care 

prezintă interes pentru cercetarea ştiinţifică. 

Direcţiile / secţiile raionale / municipale de cultură susţin metodologic activitatea instituţiilor 

din teritoriu; inventariază elementele patrimoniului cultural imaterial din comunităţi; creează dosare 

de patrimoniu completând arhivele şi  bazele de date cu informaţii înregistrate pe diverse suporturi 

moderne şi desfăşoară festivaluri de folclor. 

Tradițional, Secţia cultură a Consiliului raional Ialoveni organizează Festivalul – concurs 

raional al datinilor şi obiceiurilor de iarnă ,,V-am ura, v-am tot ura‖, cu participarea ansamblurilor 

etnofolclorice din localităţi, în scopul promovării varietăţii şi virtuozităţii jocurilor spectaculoase cu 

măşti zoomorfe, cu recuzita rituală, pe ritmurile exuberante ale muzicii: caprele căluţii, ursul, 

cucoşul, etc... 

Autorităţile administraţiei publice locale sunt exponentele legale ale comunităţilor deţinătoare 

de patrimoniu, cooperează cu autorităţile centrale de specialitate, în vederea elaborării programelor 

privind identificarea, documentarea, cercetarea, conservarea, transmiterea, promovarea şi punerea în 

valoare a patrimoniului cultural. Pentru îndeplinirea acestor atribuţii prevăd în bugetele anuale 

mijloace pentru finanţarea activităţilor ce asigură viabilitatea creaţiei tradiţionale autentice prin 

desfăşurarea manifestărilor culturale, precum și pentru susținerea păstrătorilor şi transmiţătorilor de 

elemente ale patrimoniului cultural imaterial în comunitate, în cadrul sărbătorilor localităţii. De 

asemenea, pot dezvolta iniţiative comunitare privind protejarea şi revigorarea elementelor 

tradiționale, ce pot constitui o sursă de dezvoltare economică şi socială la nivel local.  

Spre exemplu, an de an, în luna octombrie, Primăria Horeşti şi Consiliul raional Ialoveni 

organizează Festivalul horelor, cu genericul: ,,Drag sufletului horeştean‖, cu participarea formaţiilor 

artistice din raioanele republicii care interpretează o suită de dansuri autentice specifice vetrei 

etnografice: zestrea, coasa, gânjeul, rotunda şi vengherca, mărunţica, floricica, cărăşelul, şapte paşi, 

hostropăţ, răzeşeasca, polca din bătrîni, sârba moldovenilor, bătuta, hora satului, etc. Aceste creaţii 

exprimă registrul stărilor sufleteşti ale omului, temperamentele puternice şi energia inepuizabilă a 

ţăranului prin natura lui intrinsecă. 



SIMPOZIONUL  INTERNAȚIONAL  ȘTIINȚIFICO-CULTURAL          

”UNICITATE ȘI DIVERSITATE PRIN FOLCLOR” 
10 - 11 mai 

2019 
  

36 
 

Anual, Primăria Bardar şi Consiliul raional Ialoveni organizează Festivalul de folclor ,,Frunza 

nucului‖ pentru a conserva creaţiile ce valorifică motivul frunzei de nuc, dar şi dansurile folclorice 

denumite ,,frunza nucului‖, atestate în satele Bardar, Mileştii Mici şi Ţipala, practicate de perechile 

de săteni tineri şi căsătoriţi în cadrul tradiţiilor etnofolclorice circumscrise sărbătorilor calendaristice 

de vară: la Sfîntul Gheorghe, la Duminica mare cînd ,,se pune teiul la porţi‖, sau la ,,curăţitul 

fîntînilor de Rusalii‖, sau cînd ,,ies la iarbă verde‖. Aici observăm în complexitate importanţa şi 

utilitatea dansului în viaţa familiei şi a comunităţii împletindu-se cu forţele naturii, atît cu funcţie 

ritualică de cunoaştere reciprocă şi de integrare socială, cât şi cu valenţe adânci apotropaice, de 

fertilitate sporită a pămîntului şi de sănătate, de petrecere şi de divertisment artistic. Magia jocului şi 

melodia ritmată plăsmuiesc atmosfera de sărbătoare. 

O demonstrație de a revitaliza tradiţia melosului specific vetrelor etnografice este Festivalul – 

concurs naţional al interpreţilor violonişti ,,Filip Todiraşcu‖, desfășurat, bienal, de , Consiliul raional 

Ialoveni, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Primăria Costeşti, şi 

Asociaţia Obştească ,,Filip Todiraşcu‖, Costeşti, pentru a comemora lăutarul vestit care horea cu 

scripca sa pentru a înveseli oamenii la jocul de sărbătoare, etalând cu măiestrie o salbă de 124 de 

perle folclorice. 

Subliniem şi rolul actorilor sectorului privat în salvgardarea dansurilor circumscrise tradiţiilor 

etnofolclorice de calendar, precum Muzeul „Casa părintească‖ din satul Palanca, r. Călăraşi, sau 

Complexul etno-cultural ,,Vatra‖, amplasat în zona Chișinău – Strășeni, care organizează diferite 

manifestări culturale pentru a revigora spiritul național, cu evoluarea formaţiilor artistice din ţară, 

fapt ce prezintă interes deosebit pentru mass-media şi societatea civilă. 

O metodă eficientă de conservare şi promovare este aplicată de cercetătorii sectorului de 

folclor al Institutului de Filologie Română ,,Bogdan Petriceicu-Hasdeu‖, prin înregistrarea 

materialului cules din teren şi transpus în scenă de Ansamblul etnofolcloric ,,Crenguță de iederă‖ al 

Universității de Stat din Moldova, conducător artistic, maestru în arte Maria Iliuț. Materialul valoros 

este digitalizat pentru a facilita accesului publicului larg la memoria culturală şi la comorile 

inestimabile ale spiritualităţii autohtone. 

Documentarea complexă şi înregistrarea elementelor de patrimoniu în Registrul naţional, sunt 

prerogativele instituţiilor ştiinţifice şi educaţionale. Institutul Patrimoniului Cultural iniţiază şi 

derulează programe privind activităţile de identificare, de documentare, de conservare, de cercetare, 

de valorificare. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice facilitează pregătirea tinerilor 

specialişti în domeniu care asigură transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Sectorul de folclor 

al Institutului de Filologie Română ,,Bogdan Petriceicu-Hasdeu‖ cercetează şi tezaurizează 

elementele de patrimoniu şi elaborează lucrări ştiinţifice. Muzeul naţional de etnografie şi istorie 

naturală a Moldovei realizează cercetări în teren, colecţionează, inventariază şi asigură condiţii de 

păstrare a elementelor pentru transmiterea către tânăra generaţie.  

Baza arhivistică constituie fundamentul pentru realizarea conservării patrimoniului. Sunt de o 

mare valoare pentru cercetarea etnografică şi folcloristică materialele din prestigioasele arhive ale 

instituţiilor: sectorul de folclor al Institutului de filologie, Institutul patrimoniului cultural, Academia 

de muzică, teatru şi arte plastice, fondul Centrului naţional de conservare şi promovare a 

patrimoniului cultural imaterial, arhiva ştiinţifică a Muzeului naţional de etnografie şi istorie 
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naturală a Moldovei, fondul fonogramic al IPNA „Teleradio-Moldova‖ şi Arhiva Naţională a 

Republicii Moldova. Modernizarea şi dezvoltarea arhivelor rămâne o condiţie primordială. 

Arhivarea materialelor rezultate din expediţiile de teren, asigură dezvoltarea durabilă a cercetării 

pentru care optează comunitatea ştiinţifică. 

Considerăm că, metodele de conservare şi promovare a jocurilor populare îşi au izvorul în 

perioada interbelică, cînd a luat amploare cercetarea culturală graţie Şcolii sociologice de la 

Bucureşti, fondată de academicianul Dimitrie Gusti, care avea iniţiativa de a crea Arhiva folclorică 

naţională prin investigarea complexă a vieţii satului. Promotor al cercetărilor monografice 

pluridisciplinare, Petre Ştefănucă, secretar al Institutului social român din Basarabia, a explorat 

ştiinţific patrimoniul cultural din Basarabia, prin efectuarea expediţiilor pe teren în zonele: a) 

centrală (judeţele Lăpuşna şi Orhei);  b) de sud (judeţele Tighina, Cetatea Albă, Ismail); c) de nord 

(judeţul Soroca)‖ [4, p. 5]. A cules materiale etnografice şi folclorice, conform metodei anchetei 

monografice, în baza unui chestionar minuţios elaborat, şi a pus temelia unei arhive ştiinţifice 

reflectată în ediţiile periodice prestigioase ale timpului: ,,Folclor din judeţul Lăpuşna‖, în ,,Anuarul 

arhivei de folclor‖, Bucureşti, 1933; 2. ,,Cercetări folclorice pe Valea Nistrului de Jos‖, în Anuarul 

arhivei de folclor a Academiei Române‖, Bucureşti, 1937; 3. ,,Datinele de Crăciun şi Anul Nou pe 

Valea Nistrului de Jos‖, în ,,Buletinul Institutului de cercetări sociale ale României, Regionala 

Chişinău‖, 1939. Aceste studii demonstrează că hora satului este locul unde se întîlnesc tinerii şi se 

înfiripează poveştile de dragoste. Aici comunitatea este observatorul ce consfinţeşte relaţiile create 

între flăcăi şi fete. 

Un exemplu îl atestăm în lucrarea ,,Hora în regiunea Iurcenilor‖, Petre Ştefănucă menţiona că, 

ceata de flăcăi ,,fac zioc‖ la Anul Nou, Bobotează, Paşti, de Duminica mare, de Sfînta Maria şi de 

hramul bisericii. Hora este oganizată de flăcăii fruntaşi numiţi ,,cămăraşi‖, care colectează o taxă 

proporţională cu vîrsta de la alţi flăcăi care vin la horă, tocmesc lăutarii, masa şi cinstea. În centrul 

satului se întinde o horă mare, cîntă două tarafe din ambele părţi ca să se audă mai bine ritmul. 

Dansează mai întîi flăcăii apoi fetele. Vin flăcăi de alte sate pe o rază de 30 km, supranumiţi 

,,verişcani‖, care, dacă doresc să danseze cu o fată, atunci, cer învoire flăcăilor din acest sat. Dacă 

acceptă, băieţii le învârtesc de două ori în horă şi îşi schimbă fetele ,,la zioc‖. Flăcăii din alte sate nu 

achită taxe, la fel şi fetele nu plătesc nimic, cu condiţia că vor dansa cu toţi flăcăii. Dacă o fată 

refuză un flăcău care o invită la dans, atunci flăcăul o scoate afară din joc şi anunţă lăutarii să-i cânte 

marşul. Repertoriul dansurilor executate este variat: hora, ziocul moldovenesc, sârba, pădureţul, 

hănguşorul, bătuta, coasa şi frunza nucului se dansau la nunţi şi cumătrii, dar şi hostropăţul, cînd se 

joacă zestrea. Totodată s-au suprapus sub influenţa străină şi dansurile: valsul, polca, şaerul, 

vengherca, care se explică prin faptul că, tinerii doreau mai mult dansuri în doi şi mai puţin în grup 

cum este hora. S-a început a dansa şi tangoul văzute de flăcăi la sărbătorile intelectualilor,  dar într-

un mod exagerat, cu tropotituri şi izbituri sălbatice. [5, II, p. 123 - 127] 

O provocare actuală este confruntarea tradiţiei cu modernitatea, drept consecinţă a exodului 

tinerilor peste hotarele ţării, sătenii aşteaptă ca administraţia publică să organizeze hora satului la 

sărbători. Subliniem că, hora este prezentă în miezul tradiţiilor etnofolclorice păstrată şi valorificată 

atât de tineri, dar mai ales de formaţiile artistice. Primăriile localităţilor organizează hora satului a 

doua sau a treia zi de Crăciun, de Paşti, de hramul localităţii şi la festivalurile de folclor, când 
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faimoşii dansatori încing o mîndră horă între generaţii care trezeşte nostalgia vremurilor vechi, cînd 

întîlnirea cu lăutarii şi dansatorii era cea mai aşteptată de comunitatea sătească. 

În sensul evocat mai sus, am trasat următoarele concluzii: 

1. La etapa actuală, autorităţile statului s-au angajat să realizeze cadrul normativ, să 

inventarieze elementele de patrimoniu cultural imaterial şi să ia măsuri de salvgardare pentru a fi 

transmis generaţiilor viitoare. Politicile culturale constituie o piatră de temelie pentru conştientizarea 

rolului autorităţilor, cercetătorilor şi reprezentanilor societăţii civile în procesul de valorificare a 

fenomenului horal în contextul integrării europene.  

2. Este simțită necesiatatea renovării şi restabilirii Arhivei naţionale de folclor, precum şi 

revitalizarea festivalurilor tematice regionale şi naţionale, pentru ca dansurile folclorice să fie 

revalorificate şi reincluse în circuit. 

3. Stimularea spiritului creativ al tuturor comunităţilor şi implicarea ONG – urilor în atragerea 

resurselor financiare de la donatori în cadrul concursurilor de granturi prin elaborarea și 

implementarea proiectelor culturale. 

4. După modelul Registrului național, trebuie să fie înregistrate creaţiile coregrafice ale 

fiecărei zone etnografice, prin elaborarea registrelor locale. Dacă tradiţiile etnofolclorice de calendar 

se încheie cu hora satului, iar cele de familie cuprind neamurile în horă, deducem că fenomenul 

horal va fi viabil atât timp, cât va fi valorificat de locuitorii comunităților noastre. 
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IMPORTANȚA FOLCLORULUI ȘI A TRADIȚIILOR ÎN FORMAREA ORIENTĂRILOR 

AXIOLOGICE LA PREȘCOLARI 

 

 

Corina BOBOC, prof. pt. invat. prescolar,grad didactic II, România   

Iulia PANAINTE, prof. pt. invat. prescolar, grad didactic I,                       

Colegiul Tehnologic “Spiru Haret”, Piatra Neamt, România 

 

 Summary. By understanding all of the forms of folklore accessible to the level of children’s 

knowledge and by their approach in instructive-educational activities, we have to manifest the 

admiration and the appreciation for the cultural values of the natives.Folklore, through the diversity 

of creations and family’s customers, presents a wide range of positive qualities and traits, which it 

forms the axiological orientations necessary for the preschooler, whichit will later consolidate in 

capacities, beliefs and attitudes. 

 

 

 Datinile, obiceiurile şi tradiţiile au rolul lor, verificat de-a lungul istoriei în permanenţa 

culturală a unui  neam.  De aceea,  trebuie  să le  cultivăm  copiilor  conştiinţa  apartenenţei  la  o  

cultură  naţională, valoroasă chiar prin diversitatea ei provenită din unicitate. Prezentul este valoros 

numai împreună cu trecutul, fiindcă astfel îmbinate prezintă  o garanţie pentru viitor. 

 ,,Patria este înlăuntrul nostru şi o ducem cu noi peste ţări şi peste mări...Patria nu este 

pământul pe care trăim din întâmplare‖spunea Barbu Delavrancea. 

 Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe, deprinderi, 

noţiuni. În perioada preşcolară se formează premisele unor calităţi morale, sufleteşti şi spirituale. 

Acest proces de formare şi educare începe în cadrul familiei şi continuă în colectivitatea preşcolară 

şi şcolară, spre a fi desăvârşit în cadrul societăţii. 

 Grădiniţa este o lume mirifică plină de basm, de joc, de cântec, unde copilul îşi deschide 

orizontul spre cunoaştere, spre a da răspuns propriilor sale ,,de ce‖-uri. 

 Tradiţiile, transmise din generaţie în generaţie (poveţe, sfaturi, folclor literar în general) şi 

prin practica tradiţională (obiceiuri şi datini), sunt nu numai o dovadă a preocupării poporului nostru 

pentru perpetuarea fiinţei naţionale, ci şi un nesecat izvor de inspiraţie pentru pedagogiacultă. 

 Prin cunoaşterea tuturor formelor de folclor accesibile nivelului de înţelegere al copiilor şi 

prin abordarea lor în activităţile instructiv-educative se poate manifesta admiraţia şi preţuirea faţă de 

valorile culturale ale poporului. Şezătorile sunt mijloace prin care copiii sunt antrenaţi în perceperea 

frumosului şi implicit a creativităţii. În evoluţia lor, serbările de inspiraţie folclorică s-au asociat 

manifestărilor foarte variate ale spiritului creator al poporului nostru, manifestărilor inspirate, ca 

formă şi conţinut, fie din anotimpuri, fie din munca oamenilor, fie din momente cu largă 

semnificaţie din viaţa familială (botezuri, nunţi). Dar ele, serbările, sunt legate strâns şi cu evoluţia 

sentimentelor de mândrie naţională. Este vorba aici despre serbările cu tematică patriotică inspirate 

din momente importante ale istoriei poporului nostru:1 Decembrie, 24 Ianuarie. Activitatea artistică 
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şi cu precădere serbările oferă prilejuri de organizare a unor situaţii educaţionale bazate pe 

cooperare şi muncă în grup, pe antrenarea copiilor în activităţi colective, indispensabile pentru 

conturarea propriei personalităţi. 

 În grădiniţă, pentru familiarizarea copiilor cu folclorul specific poporului român putem alege 

diverse forme de realizare a activităţii didactice în cadrul domeniului om şi societate, a domeniului 

ştiinţă, sau a domeniului estetic creativ. În conformitate cu noul curriculum, obiectivele cadru 

urmărite sunt: 

 formarea unei atitudini pozitive faţă de tradiţiile şi obiceiurile poporului român; 

 cunoaştere unor elemente care definesc portretul spiritual al poporului român; 

 insuşirea unor melodii şi a unor dansuri populare; 

 perceperea armoniei îmbinării culorilor, nuanţelor, a motivelor populare specifice 

costumelor folclorice româneşti şi a obiectelor de artă; 

 consolidarea priceperii de a realiza diferite obiecte aparţinând folclorului, prin combinarea 

creativă a unor elemente artistico-plastice (tehnici de lucru: colaj, desen decorativ, 

dactilopictura). 

 Pentru a face cunoscută preşcolarilor bogăţia folclorului literar şi pentru a-i sensibiliza cu 

frumuseţea şi armonia limbii materne se pot organiza activităţi de memorizare pentru însuşirea 

poeziilor. Interesul pentru arta folclorică creşte, dacă aceşti copii pot descifra, decodifica mesajul 

unei opere populare:,,Limba noastră‖ de Al. Mateevici, ,,Moştenirea‖ de O.Cazimir etc. 

 Întreţinerea curiozităţii şi interesului pentru acest domeniu se realizează prin observări ale 

unor costume din diferite zone ale ţării, lecturi după imagini sau convorbiri: ,,Costumul naţional, 

haina de lucru sau de sărbătoare‖. O primă oportunitate, în acest sens, o reprezintă activităţile din 

domeniul estetic creativ. Pe lângă obiectivele educaţionale de natură informativă, prin care 

educatoarea îşi propune ca preşcolarul să înveţe să denumească şi să descrie componentele şi 

culorile costumului naţional şi să îşi îmbogăţească vocabularul cu noi cuvinte, cum ar fi: catrinţe, 

zadii, horă, se urmăresc şi obiective formative. Spre exemplu, prin atingera unor obiective 

educaţionale afective, cum ar fi preţuirea şi îmbrăcarea cu mândrie a portului românesc, se 

contribuie la formarea conduitei patriotice a preşcolarului. 

 În cadrul parteneriatului grădiniţă –şcoală, copiii de la grădiniţă împreună cu şcolarii pot  

realiza o expoziţie cu tema ,,Din lada de zestre a bunicii‖ care să cuprindă toate lucrările efectuate 

de ei în cadrul activităţilor realizate pe această temă (costume populare, aplicaţii etc,). 

De asemenea, un astfel de parteneriat poate să cuprindă şi un program artistic în care copiii 

îmbrăcaţi în costume populare să recite poezii, să colinde şi să interpreteze anumite obiceiuri 

specifice Crăciunului în şezătoarea cu tema ,,Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun‖. Fixarea cunoştinţelor 

din cadrul unui parteneriat, însuşite în cadrul acestor activităţi integrate, interdisciplinare se poate 

realiza prin vizite la muzee, care sunt de fapt oglinda vie a ceea ce copiii pot observa în imagini, 

vederi sau poze. 

  Folclorul românesc reprezintă o valoare inegalabilă şi incontestabilă, o amprentă a poporului 

nostru. Astfel că avem datoria de a nu lăsa timpul şi evenimentele lumii moderne să afecteze, să 

influenţeze neglijarea sau uitarea lui. Nu este permis să uităm niciodată că datinile, povestirile, 

muzica şi poezia sunt arhivele popoarelor, iar cu ele se poate reconstitui trecutul lor îndepărtat. 
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 Pătrunderea copilului în cultură se produce în familie, începând din primii ani de viaţă, la 

nivel popular, şi se continuă pe tot parcursul vieţii în comunităţile sociale din care face parte şi, într-

un mod sistematic, în instituţiile şcolare. Educaţia însăşi este o tradiţie, o învăţătură în sens larg. 

Faptul că ea devine, la un moment dat, o activitate socială specializată şi instituţionalizată, iar 

tradiţia nu, faptul că educaţia prin şcoală este organizată şi sistematică, iar tradiţia acţioneazăspontan 

nu-i micşorează acesteia din urmă rolul formativ asupra personalităţii copilului.Preşcolarul exprimă, 

în funcţie de experienţa proprie şi a prietenilor săi şi cu referire la situaţii concrete, ce e bine şi ce e 

rău. Lumea basmului îi îmbogăţeşte orizontul binelui şi răului prin comportamentele dezirabile sau 

indezirabile ale eroilor. Copilul se simte îndemnat să făptuiască binele, pentru că el însuşi face parte 

din această lume fantastică, se identifică cu eroulşi-şi doreşte răsplata binemeritată pentru faptele 

sale. Asemenea eroului din basm, copilul întâmpină în viaţă greutăţi, trăieşte evenimente care-i pun 

la încercare puterile şi priceperea, deseori eşuează şi trebuie s-o ia de la capăt. Învaţă din greutăţi şi 

nereuşite. Se loveşte de pragul de sus şi-l vede pe cel de jos! Îşi asumă greşeala: Capul face, capul 

trage! Mai mult decât orice discuţie moralizatoare, mai mult decât orice sfat sau dojana, „retrăirea‖ 

evenimentelor alături de erou şi exemplul viu al acestuia îl învaţă pe copil purtarea bună [1, p. 51]. 

 Proverbele sunt formulări concise, plastice, relativ stereotipe, care exprimă concentrat 

adevăruri cu valoare generală, rezultând din îmbinarea unei largi şi bogate experienţe practice, cu 

observaţii pertinente asupra fenomenelor şi lucrurilor lumii înconjurătoare. Însoţite de explicaţii, 

proverbele sunt accesibile copilului, sunt uşor reţinute şi reproduse, pătrunderea sensului lor 

producându-se treptat. Zicătorile sunt expresii populare menite a caracteriza succint şi plastic 

împrejurări ale vieţii. Ele reliefează o idee, un sfat, previn răul, susţin o afirmaţie.  

 Ghicitoarea este o specie literară de mici dimensiuni, aforistică şi enigmatică. Este un joc 

colectiv lingvistic, apelează la metafore şi alegorii şi este destinată să verifice inteligenţa, abilităţile 

şi orizontul cultural al omului. Cuprinde o definire concisă a obiectului (fiinţă, lucru, fenomen), prin 

perifrază, alegorie, personificare sau metonimie, şi răspunsul, prin care se confirmă exactitatea 

judecăţii emise. Repertoriul ghicitorilor este foarte vast. Pentru copiii mici, se aleg ghicitori care pot 

fi dezlegate  cel  puţin  de  o  parte  dintre  ei,  pentru  satisfacţia  directă  a  acestora  şi  stimularea 

celorlalţi. Câştigul cognitiv şi în dezvoltarea subtilităţii gândirii tuturor este real. Exemple de 

ghicitori  adecvatepreşcolarului  mare:  Cine  are  urechi  şi  nu  aude?  (Acul);  Cine  are  şase 

picioare, dar numai cu patru umblă? (Calul şi călăreţul); Ce trece prin apă şi nu se udă? (Umbra); 

Cine vine de la munte cu steluţe albe-n frunte? (Norii de zăpadăetc. [1, p. 59]. 

 În transmiterea experienţei tradiţionale este esenţială imitaţia, care se manifestă preponderent 

la vârsta preşcolară mare. Copilul vede, aude, participă, memorează, pentru că repetă şi pentru că 

aşa fac cei mari. Formarea orientărilor axiologice la preşcolarii de 6-7 ani corelează strâns cu 

poveştile populare româneşti. Basmul şi povestea conţin  cele  mai  înalte  aspiraţii  ale  poporului  

spre  bine,  frumos,  cinste  şi  omenie,  spre întruchipare a idealului de personalitate [1, p. 79]. 

 Folclorul, prin diversitatea creaţiilor, tradiţiilor de familie, prezintă un larg diapazon de 

calităţi şi trăsături pozitive, formând orientările axiologice necesare preşcolarului mare, care, 

ulterior, pe parcursul şcolarităţii, se vor consolida în capacităţi, convingeri, atitudini. 

 

 



SIMPOZIONUL  INTERNAȚIONAL  ȘTIINȚIFICO-CULTURAL          

”UNICITATE ȘI DIVERSITATE PRIN FOLCLOR” 
10 - 11 mai 

2019 
  

42 
 

Bibliografie 

 

1. Avram I. Etnopedagogie aplicată. Formarea orientărilor axiologice la preșcolarii mari. Cluj-

Napoca, 2006. 

2. Dodu-Bălan I. Cartea înțelepciunii populare. București, 1974. 

3. Evseev   I.,   Jocurile   tradiționale   de   copii   (Rădăcini   mitico-rituale),   Timișoara: 

Excelsior,1994, p. 209. 

4. Pascadi I. Din tradițiile gândirii axiologice românești, București, Editura Științifică,1970. 

5. Stanciu S., Petre  Al. Pedagogie și folclor, București: EDP, 1978. 

6. Noica C.  Sentimentul românesc al fiinţei. Bucureşti: Editura Humanitas,  1996. 

7. Praoveanu I. Etnografia poporului român. Colecţia Cursuri Universitare. Piteșști: Editura 

Paralela 45, 2001. 

8. Activitatea integrată în grădiniţă: Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul 

preuniversitar. București:  Editura Publishing House, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMPOZIONUL  INTERNAȚIONAL  ȘTIINȚIFICO-CULTURAL          

”UNICITATE ȘI DIVERSITATE PRIN FOLCLOR” 
10 - 11 mai 

2019 
  

43 
 

 

VALORIFICAREA FOLCLORULUI ÎN EDUCAREA COPIILOR PREȘCOLARI 

 

 

Camelia Cristina PĂDURARU, prof. înv. preșc.,  

grădinița P. P nr.5/ 

Școala Gimnazială nr.8 Piatra Neamț, România 

 

Summary. Romanian folklore represents an undeniable value, an imprint of the people. In 

order to keep us, as Romanian identity, folklore must be cultivated in the heart and minds of 

generations that follow as an authentic value of creation.  In this context, the author elucidates the 

aspects of familiarizing children with folklore, which aims to develop a positive attitude towards the 

traditions and customs of the Romanian people, knowledge of elements that define the spiritual 

portrait of te Romanian people, the acquisition of songs and folk dance and others. 

 

 

Motto: „…datinile, proverbele, muzica şi poezia sunt arhivele popoarelor, 

 iar cu ele se poate constitui trecutul  lor îndepărtat.  Căci nu există  

bucurii mai de preţ  ca averea de cuget  şi simţire inclusă şi  

păstrată cu sfântă grijă de-a lungul  vremurilor în adâncul   

sufletului românesc, al moşilor şi strămoşilor noştri.‖ 

( Alexandru Vlahuță) 

 

Folclorul reprezintă creaţia populară literară, plastică, muzicală, coregrafică şi întreg 

ansamblul de obiceiuri şi tradiţii moştenite de la înaintaşi. 

Aceste creaţii reprezintă zestrea culturală a strămoşilor.  

  Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 

acumulează o serie de cunoştinţe, deprinderi, noţiuni. În 

perioada preşcolară se formează premisele unor calităţi 

morale, sufleteşti şi spirituale. Acest proces de formare şi 

educare începe în 

cadrul familiei şi 

continuă în 

colectivitatea preşcolară şi şcolară, spre a fi desăvârşit în 

cadrul societăţii. Grădiniţa este o lume mirifică plină de basm, 

de joc, de cântec, unde copilul îşi deschide orizontul spre 

cunoaştere, spre a da răspuns propriilor sale ,,de ce‖-uri. 

Integrarea socială a individului înseamnă şi conştientizarea 

apartenenţei la patrie. 

    Copiii încep să înţeleagă specificul poporului din care fac 

parte ,aspiraţiile lui, idealurile de ieri şi de azi,care sunt 
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oglindite în obiceiurile locurilor şi creaţiile meşteşugarilor; în al doilea rând,punându-i pe copii, încă 

de la vârsta preşcolară în contact direct cu creaţia populară,le insuflăm respectul pentru tradiţiile 

noastre şi dorinţa de a duce mai departe tot ceea ce ne reprezintă ca naţiune.  

Dezvoltarea dragostei pentru arta populară poate fi realizată prin activităţi de observare a 

costumului popular, prin dansuri, şezători, serbări, colinde, realizarea unor obiecte de artă populară, 

proverbe, ghicitori. 

O frumoasă tradiţie, păstrată de la bătrânii satului, pe care o scot la iveală din lada de zestre 

,mai ales în serile lungi de iarnă este șezătoarea, ce încă nu şi-a pierdut identitatea în mediul rural. În 

cadrul organizării şezătorilor, elevii cos la gherghef, scarmănă si torc lână, împletesc, cioplesc, 

împletesc obiecte din pănuşi de porumb. La aceste şezători, elevii vin îmbrăcați in costume populare 

autentice. 

Activităţile didactice materializate în şezători au rolul de a sintetiza toate formele de folclor 

asimilate de copii. În cadrul lor, preşcolarii spun zicători, proverbe, recită doine, interpretează 

cântece populare, colinde, ornamentează şabloane, siluete ale unor motive populare şi pot dansa 

dansuri populare presărate cu strigături. Prin cunoaşterea tuturor formelor de folclor accesibile 

nivelului de înţelegere al copiilor şi prin abordarea lor în activităţile instructiv-educative se poate 

manifesta admiraţia şi preţuirea faţă de valorile culturale ale poporului.  

În grădiniţă, pentru familiarizarea copiilor cu folclorul specific poporului român putem alege 

diverse forme de realizare a activităţii didactice în cadrul 

domeniului om şi societate, a domeniului ştiinţă, sau a 

domeniului estetic creativ. În conformitate cu noul curriculum, 

obiectivele cadru urmărite sunt: - formarea unei atitudini 

pozitive faţă de tradiţiile şi obiceiurile poporului român; - 

cunoaştere unor elemente care definesc portretul spiritual al 

poporului român; - însuşirea unor melodii şi a unor dansuri 

populare; - perceperea armoniei îmbinării culorilor, nuanţelor, a 

motivelor populare specifice costumelor folclorice româneşti şi 

a obiectelor de artă; - consolidarea priceperii de a realiza 

diferite obiecte aparţinând folclorului, prin combinarea creativă 

a unor elemente artistico-plastice (tehnici de lucru: colaj, desen decorativ, dactilopictura).  

Şezătorile sunt mijloace prin care copiii sunt antrenaţi în perceperea frumosului şi implicit a 

creativităţii. În evoluţia lor, serbările de inspiraţie folclorică s-au asociat manifestărilor foarte variate 

ale spiritului creator al poporului nostru, manifestărilor inspirate, ca formă şi conţinut, fie din 

anotimpuri, fie din munca oamenilor, fie din momente cu largă semnificaţie din viaţa familială 

(botezuri, nunţi). Dar ele, serbările, sunt legate strâns şi cu evoluţia sentimentelor de mândrie 

naţională. Este vorba aici despre serbările cu tematică patriotică inspirate din momente importante 

ale istoriei poporului nostru: 1 Decembrie, 24 Ianuarie. Activitatea artistică şi cu precădere serbările 

oferă prilejuri de organizare a unor situaţii educaţionale bazate pe cooperare şi muncă în grup, pe 

antrenarea copiilor în activităţi colective, indispensabile pentru conturarea propriei personalităţi.  

În cadrul şezătorilor, folosirea zicătorilor, proverbelor, ghicitorilor, dă naştere unei atmosfere 

recreative şi antrenante. Zicătorile şi proverbele au fost întotdeauna preţuite de poporul nostru 
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pentru conţinutul valoros şi pentru realizarea lor artistică.Ele au fost păstrate ca tradiţii populare şi 

sunt o dovadă a înţelepciunii poporului , având o latură morală, satirizând lenea, lăcomia, urâţenia şi 

lăudând frumuseţea, hărnicia, şi bunătatea omului. Exemple: „ Lenea e cucoană mare „Munca este 

brăţară de aur‖ Care n-are de mâncare‖ „Bună dimineaţa căciulă „Copilul răsfăţat Că stăpânul n-are 

gură‖ Rămâne nemâncat‖. 

Ghicitorile spuse la şezătoare au un caracter instructiv-educativ. Ele dezvoltă în primul rând 

gândirea. Din acest motiv pot fi folosite cu succes şi în alte activităţi mai ales în consolidarea unor 

cunoştinţe despre lume şi viaţă. Ghicitorile spuse în situaţii concrete conduc gândirea copiilor spre 

răspunsul corect şi sunt memorate de ei cu multă uşurinţă.Cu ocazia şezătorilor ei le spun cu multă 

satisfacţie. 

 „O mulţime de pitici /Hai acuma să ghicim /Despre ce casă vorbim?‖ ( grădiniţa) „Subţirel 

şi mititel /Joacă lumea după el‖ ( fluierul)  

Am introdus în cadrul şezătorilor şi o suită de dansuri populare ca,Hora , Călușarii, Arnăutul. 

Jocurile populare româneşti, prin frumuseţea 

costumelor şi a melodiei, prin supleţea şi expresivitatea 

mişcărilor, prin vioiciunea pe care o dă copiilor, contribuie în 

mare măsură la realizarea educaţiei estetice a preşcolarilor. 

Dansurile sunt însoţite de obicei de strigături, adecvate 

tematicii şi integrate în raport cu conţinutul dansului şi a 

ritmului. De obicei, strigăturile au un caracter satiric, legat de 

începutul jocului, de obiceiurile locului, de evenimentele 

comunităţii sau sărbători specifice zonei. Dacă la acestea se 

adaugă şi chiuituri atunci dansul popular devine mai dinamic, 

mai antrenant, plin de elan şi de invitaţie la joc. 

Folclorul românesc reprezintă o valoare inegalabilă şi 

incontestabilă, o amprentă a poporului nostru. Astfel că avem 

datoria de a nu lăsa timpul şi evenimentele lumii moderne să afecteze, să influenţeze neglijarea sau 

uitarea lui. Nu este permis să uităm niciodată că datinile, povestirile, muzica şi poezia sunt arhivele 

popoarelor, iar cu ele se poate reconstitui trecutul lor îndepărtat. 

Folclorul înseamnă cultura, iar cultura înseamnă continuitate,integrare de valori-iar de aici 

rezultă tradiţia. Folclorul a stimulat cântările neamului, în materie de creaţie. Marele poet Mihai 

Eminescu a cercetat folclorul, l-a îndrăgit şi s-a inspirat din el. 

Folclorul este pentru poporul român depozitarul a tot ceea ce înseamnă tradiţie, obicei şi 

artă izvorâte din rădăcinile istoriei, cu specificul acestor meleaguri. 

Pentru a ne păstra, ca români, identitatea nealterată, folclorul trebuie cultivat în inimile şi 

minţile generaţiilor care se succed pe acest tărâm, ca o valoare autentică de creaţie. 

Numai o cunoaştere profundă a folclorului, a conţinutului şi  formei sale artistice poate 

asigura o orientare ştiinţifică în activitatea de valorificare şi de prelucrare creatoare. Prin 

conţinutul său profund realist şi prin valoarea etico-educativă, folclorul constituie o şcoală de 

patriotism, din care se poate învăţa dragostea pentru ţară, atitudinea morală, demnă, pe care a 

avut-o poporul în clipele cele mai grele din viaţă. 
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DANS, MIȘCARE, ARMONIE ÎNTR-O LUME A COPILĂRIEI 

 

 

Camelia Cristina PĂDURARU, prof. înv. preșc., 

grădinița P. P nr.5 / 
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Summary. Dance is a very beneficial activity for children, promoting a harmonious growth, 

their health. Dance is a perfect combination of physical activity, social interaction and mental 

stimulation.  It involves a series of movements that put the majority of muscle groups into action. 

Also, are stimulated such functions as coordination, balance, flexibility and strength. The rhythm 

also helps to reduce the rigidity,that many children experience at the beginning of dance classes. As 

a result of repeated exercise, the stiffness decreases, and the movements become more easy and 

flexible. 

 

 

“Dance is the poetry of feet” – “Dansul este poezia piciorului” 

 (John Dryden) 

 Dansul reprezintă o descărcare prin ritm şi mişcare a sentimentelor şi trăirilor, prin dans 

exprimăm bucuria, tristeţea, iubirea sau dorinţa. Prin dans socializăm şi comunicăm, indiferent de 

limba vorbită sau din cultura din care venim. Dansul formează şi întăreşte spiritul de echipă sau de 

competiţie. 

Pe lângă beneficiile asupra spiritului, multe dansuri au un efect pozitiv şi comportamentului 

şi asupra trupului nostru, menţinându-l în formă. Şi ajuta nu doar dansul, ci şi muzica care îl 

însoţeşte întotdeauna. 

Pe copii dansul îi ajută să crească fizic, le întăreşte musculatura şi le îmbunătăţeşte postura şi 

flexibilitatea. 

Emoţional, dansul poate fi un remediu împotriva timidităţii, depresiei, tulburărilor de 

comportament, iar sub aspect intelectual s-a dovedit că mişcarea ajută pe cei cu deficienţe legate de 

procesul de învăţare, pentru ca mintea şi trupul sunt un întreg. 

Înainte de inventarea scrisului dansul era mijloc de expresie pentru a transmite poveştile de 

la o generaţie la alta, şi, înainte de a exista tratamente medicale, dansul a fost metodă de vindecare. 

Dansul influențează în mod pozitiv dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a 

corpului și psihicului. Exercițiile bine sistematizate dezvoltă forța musculară, elasticitatea, agilitatea, 

iar coordonarea mișcărilor contribuie la obținerea unor gesturi armonioase și expresive. 

Studiul dansului este un excelent mijloc de educare a voinței, atât de solicitată pentru 

obținerea performanței, învingerea oboselii sau a timidității. Participarea la spectacolele sau serbări 

are ca scop dezvoltarea simțului artistic al copiilor prin interpretarea dar și prin vizualizarea 

spectacolului ca act scenic ce aparține artei. 

Educația estetica la vârsta preșcolară urmărește familiarizarea copiilor cu mediul 

înconjurător, cu arta si mișcarea, cu muzica si dansul. Are ca obiectiv cadru dezvoltarea capacității 
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de coordonare psiho-motrica, dezvoltarea capacității de a audia si de a interpreta diferite creații 

artistice. 

   Interesul copiilor preșcolari, pentru mișcare în general, pentru jocuri sportive și dansuri în 

special este foarte mare la aceasta vârsta. Toate tipurile de jocuri si dansuri au ca scop pe lângă 

călirea organismului și întărirea sănătății, dezvoltarea armonioasa a copiilor, prevenirea unor 

atitudini vicioase cat si formarea unei ținute corecte și elegante. 

Dansul, ca formă de exprimare şi de comunicare artistică este un tip de activitate care 

dobândeşte o tot mai mare eficienţă în munca cu preşcolarii. Copiii iubesc mişcarea, muzica, iar 

elementul emoţional implicat în acest gen de activităţi oferă mişcării atractivitate şi motivaţie, 

mobilizează forţele copilului şi-i produce bucurie, mulţumire. 

 Dansul contribuie la îmbunătăţirea motricităţii datorită marii varietăţi a mişcărilor, repetate 

în condiţii variate, influenţează asupra unor calităţi motrice, cu precădere asupra îndemânării şi 

rezistenţei generale. Dansul reprezintă pentru preşcolar o formă excelentă de activitate, capabilă să 

favorizeze fortificarea organismului, organizarea în mod plăcut şi util a timpului liber. Prin 

frumuseţea costumelor şi a melodiei, prin supleţea şi expresivitatea mişcărilor, prin vioiciunea pe 

care o imprimă copiilor jocul popular contribuie în mare măsură la realizarea educaţiei pentru valori 

folclorice locale. 

Dansul este o activitate extrem de benefică pentru copii. Este recomandată de majoritatea 

doctorilor datorită faptului că îi ajută pe cei mici să crească într-un mod armonios şi cât mai plăcut. 

Dar pe lângă faptul că le oferă o anumită statură, dansul este extraordinar de benefic pentru 

sănătatea copiilor. Implică o serie de mişcări care pun în acţiune majoritatea grupelor musculare. De 

asemenea, sunt stimulate funcţii precum coordonarea, echilibrul, flexibilitatea şi forţa. Ritmicitatea 

ajută foarte mult şi la scăderea rigidităţii pe care mulţi copii o prezintă la începutul cursurilor de 

dans. În urma exersării repetate, aceasta scade, iar mişcările devin din ce în ce mai uşoare şi 

flexibile. 

O ţinută corectă contează foarte mult atunci când copiii sunt mai micuţi deoarece în zilele 

noastre, una dintre principalele activităţi ale lor este statul la calculator care poate dăuna spatelui. 

După câteva ore bune de exerciţiu la un club de dans, sau trupă de dans avansată, se poate observa 

că ţinuta copilului se corectează şi va reuşi să scape de alte câteva probleme care pot apărea pe 

viitor. 

Pe lângă beneficiile fizice şi psihologice pe care le are dansul asupra copilului, nu este de 

neglijat nici buna dispoziţie. Copiii se distrează foarte mult alături de alţi copii, se amuză, iar 

relaxarea vine la pachet. Are rolul de a scădea nivelul de anxietate al copiilor, pentru că dansul este 

până la urmă şi un mod de descărcare psihologică şi de comunicare a trăirilor, prin limbaj 

nonverabal. Dansul are un impact pozitiv, din punct de vedere emoţional, asupra copiilor. Ei învaţă 

să facă faţă expunerii publice şi interacţiunilor sociale şi cu fiecare reuşită sau progres îşi 

consolidează încrederea în sine. 

Dansul reprezintă o combinaţie perfectă între activitatea fizică, interacţiune socială şi 

stimulare mentală. Dansul în grupuri organizate presupune o rutină, paşi de dans prestabiliţi şi multe 

alte reguli care pun la lucru memoria copilului. Cei mici trebuie să reţină un ansamblu de mişcări în 

realizarea unui dans, iar prin repetiţii continue, memoria le este stimulată. 
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În cadrul grădiniței se realizează opționale în care se predau diferite tipuri de dans: dans 

aerobic, dans tematic, dans modern, dans popular, dans cu obiecte, dansurile popoarelor etc.  Dansul 

tematic este un ansamblu de elemente componente care comunica intr-o viziune artistica, transmite 

mesajul și emoția artistică prin mișcarea și expresivitate copiilor.  

În tabelul 1 este redată o planificare a opționalului realizat la grupă, respectiv, dans aerobic, 

desfășurat cu grupa mare.  

Tabelul 1. Planificarea anuală a conţinutului opţionalului. 

Luna Săptămâna Mijloace de acţionare 

Septembrie 1 Mb  1-4, Mtb 1-4, Pd 1,2 

2 Mb  1-4, Mtb 1-4, Pb 1-3 

3 Mtb 1-4, Pd 1-4 

Octombrie 1 Ea 1-2, Pd  1-4 

2 Ea 1-3, Pd  5,6 

3 Ea 4,5, Pd  5,6  

4 Ea 3-5, Pd  7,8 

Noiembrie 1 Mc 1-4, Pd  5-8 

2 Mc 1-6  

3 Mc 1-7 

4 Mc 1-8 

Decembrie 1 Mc 1-10 

2 Mc 1-10 

3 Dans de iarnă 

Ianuarie 1 Str 1, Pd 5-8 

2 Str 1, Pd 5-8 

3 Str 1, Str 2 

Februarie 1 Str 2 

2 Str 1, Str 2 

3 Str 1, Str 2, final 

4 Str 1, Str 2, final 

Martie 1 Dansul Mărţişorului 

2 Str 3 

3 Str 3 

4 Str 3 

Aprilie 1 Str 4 

2 Str 4 

Mai 1 Str 4 

2 Str 3, Str 4  

3 Str 3, Str 4  

4 Str 3, Str 4  

Iunie 1 Str 3, Str 4  

2 Dans aerobic 

Programul de dans aerobic este  reprezentat de combinaţia de exerciţii fizice pentru 

antrenarea musculaturii şi paşi de dans, desfăşurate pe o muzică ritmată adecvată. Exerciţiile 
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aerobice angajează grupe musculare mari şi impun o sarcina mai mare sau un consum energetic mai 

mare decât cele obişnuite. 

Desfăşurând dinamic şi susţinut exerciţiul aerobic se poate sconta pe rezultate foarte bune în 

întărirea şi menţinerea sănătăţii. Exerciţiile aerobice şi paşii de dans aerobic pot folosi în iniţierea şi 

instruirea în dansul aerobic.  

Aceste activităţi se desfăşoară într-o manieră nouă, modernă, îmbinând muzica, dansul, 

exerciţiul fizic cu mimica, gestica, atitudinea artistică.  

 

Obiective cadru: 

1. Educarea calităţilor motrice de bază. 

2. Educarea ritmicităţii şi a coordonării mişcărilor în funcţie de ritmul muzicii. 

3. Educarea calităţilor motrice specifice dansului şi exerciţiilor aerobice. 

4. Formarea unor deprinderi specifice dansului aerobic. 

 

Valori şi atitudini:  atitudinea deschisă, de acceptare şi cooperare cu ceilalţi; respectul faţă 

de ceilalţi, copii şi adulţi; respectul faţă de propriul corp; cooperare; competitivitate. 

Obiective de referinţă: 

 să cunoască şi să redea paşii de dans specifici; 

 să cunoască şi să redea corect exerciţiile; 

 să execute combinaţii şi structuri de elemente şi exerciţii aerobice. 

Conţinuturile învăţării: 

Mijloace de acţionare (secvenţe de mişcări): Se execută cu o anumită frecvenţă exerciţii 

ritmice, angrenând majoritatea grupelor musculare, timp de 20-30 minute. 

Mişcări de braţe executate din mers, pe loc, pe ritmul muzicii (Mb; Mb 1-4): formaţia de 

lucru: două sau trei linii; fonduri muzicale. 

1. Mers pe loc în optimi pe ritmul muzicii, cu ducerea braţelor: înainte, lateral, oblic jos, 

menţinere (se execută de două ori); 

2. Mers pe loc în optimi, pe ritmul muzicii, cu mişcarea braţelor: morişca – 4 timpi, patru 

timpi menţinerea braţelor lateral, morişca  - timpi, patru timpi menţinerea braţelor oblic 

jos (se execută de două ori; 

3. Mers pe loc pe ritmul muzicii, cu bătaia palmelor şi menţinerea braţelor: menţinerea 

braţelor înainte 4 timpi; bătaia din palme – 4 timpi; menţinerea braţelor lateral – 4 timpi; 

bătaie din palme – 4 timpi; menţinerea braţelor sus, bătaie din palme – 4 timpi; (se 

execută de trei ori).  

4. Mers pe loc, pe ritmul muzicii, cu rotarea umerilor şi a braţelor. 

Mişcări de trunchi şi braţe (Mtb 1- 4): formaţia de lucru: două sau trei linii; fonduri 

muzicale. 

1. Din poziţia stând depărtat, se execută răsucirea trunchiului spre dreapta, pe un singur 

timp, cu braţele îndoite lateral la piept, pe ritmul muzicii ( 8 x); 

2. Aceeaşi mişcare pe partea stângă; 
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3. Din poziţia stând depărtat se execută mişcarea anterioară de răsucire a trunchiului spre 

dreapta, cu braţele îndoite lateral, în doi timpi, pe ritmul muzicii (4x); 

4. Aceeaşi mişcare pe partea stângă; 

5. Din poziţia stând depărtat cu braţele întinse pe lângă corp, se execută îndoire laterală de 

trunchi spre dreapta, cu revenire în doi timpi (4x); 

6. Aceeaşi mişcare se dreapta; 

7. Din poziţia stând depărtat cu braţele îndoite lateral, se execută arcuirea braţelor înainte, 

suprapuse stânga peste dreapta, pe un singur timp şi invers, de 8 ori. 

Paşi de dans aerobic (Pd 1-8): formaţia de lucru: două-trei linii; fonduri muzicale.    

1. Din poziţia stând, se execută pas lateral spre dreapta şi apropierea celuilalt, pas lateral 

spre stânga şi apropierea celuilalt, pe muzică (8x); 

2. Din poziţia stând, se execută doi paşi laterali spre dreapta cu revenirea în 4 timpi (2x); 

3. Din poziţia stând, se execută cu piciorul drept doi paşi înainte, cu revenire în 4 timpi 

(2x). Aceeaşi poziţie se execută cu piciorul stâng înainte şi revenire în 4 timpi (2x); 

4. Din poziţia stând depărtat, se execută ducerea piciorului drept încrucişat înainte pe călcâi 

cu revenire şi a celuilalt (8x); 

5. Din poziţia stând depărtat, se execută ducerea piciorului drept încrucişat înapoi pe vârf şi 

revenire, aceeaşi mişcare cu piciorul stâng (8x); 

6. Din poziţia stând se execută pas în V, pas cu piciorul drept înainte lateral, apoi cu 

stângul, şi revenire în apropiat 4 timpi (2x); 

7. Din poziţia stând se execută pas lateral încrucişat înapoi spre dreapta şi pas lateral 

dreapta cu piciorul drept şi se apropie stângul în 4 timpi (2x). Aceeaşi mişcare spre 

stânga în 4 timpi (2x); 

8. Din stând depărtat înclinarea corpului oblic dreapta pe vârful piciorului stâng, revenire 

pe toată talpa, înclinarea corpului oblic stânga pe vârful piciorului drept, revenire (x). 

Combinaţii de 2-4 elemente aerobice (Ea 1-5: formaţia de lucru: două-trei linii; fonduri 

muzicale. 

1. Doi paşi lateral spre dreapta şi arcuirea laterală a braţului drept îndoit lateral, aceeaşi 

mişcare spre stânga (2x); 

2. Pe loc pas încrucişat înapoi (8x) combinat cu pas în V, 4 timpi (2x); 

3. Pas lateral simplu dreapta stânga de 4x, combinat cu paşi laterali spre dreapta, cu 

revenire în 4 timpi (2x); 

4. Doi paşi laterali spre dreapta cu revenire în 4 timpi, combinaţi cu pas lateral dreapta, 

încrucişat înapoi apropiat şi revenire în 4 timpi (2x); 

5. Doi paşi înainte cu piciorul drept şi revenite în 4 timpi combinaţi cu doi paşi înainte 

oblic dreapta, cu piciorul drept şi revenire în 4 timpi (2x). 

Dans de iarnă:  fond muzical: He’ll Be Comming; formaţia: 2 linii, paralele, verticale. 

1. Mers în ritmul muzicii, cu ducerea braţelor uşor îndoite spre înainte; 

2. Formaţie, două linii paralele orizontale; 

3. Ridicarea pe călcâie, braţele întinse pe lângă corp, 4 timpi (2x); 

4. Ducerea braţului stâng spre stânga sus, fandare piciorul stâng, revenire, 4 timpi; 
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5. Se repetă cu braţul drept spre dreapta sus, fandare picior drept, revenire; 

6. Formaţie două linii verticale; 

7. Pas adăugat stânga, cu schimbarea locului şi trecerea prin faţă copilului din linia 

alăturată, 4 timpi; 

8. Pas adăugat dreapta, cu schimbarea locului şi trecerea prin spatele copilului din linia 

alăturată, 4 timpi; 

9. Din poziţia culcat pe partea dreaptă, ridicarea piciorului stâng sus, revenire, 4 timpi; 

10. Din poziţia culcat pe abdomen, îndoirea picioarelor cu balansare alternativă, revenire,      

4 timpi; 

11. Formaţie linie pe un rând; 

12. Braţele pe şolduri, aplecarea capului spre stânga/dreapta; 

13. Formaţie linie pe un rând, ducerea braţului şi piciorului drept spre lateral dreapta.  Poză 

de final. 

Structuri de elemente şi exerciţii aerobice, Str 1- 4: formaţia de lucru: două-trei linii; 

fonduri muzicale. 

1. Doi paşi laterali spre dreapta cu bătaie din palme pe fiecare păşire şi revenire, 4T(2x); 

2. Din stând, ducerea piciorului drept lateral pe vârf (T1), revenire (T2). Aceeaşi mişcare 

cu piciorul stâng (T3-4), braţele se ridică îndoite lateral, pe mişcarea de ducere a 

piciorului lateral şi se apropie de trunchi odată cu revenirea piciorului (4 T, 2x); 

3. Doi paşi înainte cu piciorul drept, cu bătaie din palme pe fiecare păşire şi revenire(4T, 

2x); 

4. Doi paşi laterali spre dreapta cu bătaie din palme, pe fiecare păşire şi revenire. 

Dansul Mărţişorului se va compune din legarea structurilor 1 şi 2 şi adăugarea finalului: 

- balans de trunchi lateral, de la dreapta spre stânga şi invers, în 4 timpi; 

- îndoirea trunchiului înainte cu braţele întinse, ridicarea arcuită cu ducerea braţelor sus 

întinse, capul şi privirea după mişcarea braţelor în 4 timpi, oprire sus. 

Dansul aerobic pentru serbarea de încheiere a anului şcolar se va compune din legarea 

structurilor  3 şi 4. 

 Concluzii. Mijloacele de acţionare se asimilează cu uşurinţă şi plăcere de către copii, fondul 

muzical adecvat creând o atmosferă propice ritmului şi dansului; 

Combinaţiile de elemente şi structurile aerobice necesită o consolidare riguroasă, pentru ca 

apoi să poată forma cu uşurinţă un dans; 

Redarea întregului dans în cadrul unei serbări creează copiilor o motivaţie suplimentară care se 

reflectă pozitiv pe parcursul învăţării şi consolidării dansului 
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DEZVOLTAREA FIZICĂ GENERALĂ A PREȘCOLARILOR 

PRIN COORDONAREA MIȘCĂRILOR 

 

 

Natalia CARABET, doctor, conferențiar universitar,  

UPS ,,Ion Creangă”, RM 

 

Summary. The article addresses the importance of physical development of preschoolers for 

their health and their success in life. A particular emphasis in this process lies on the development 

of coordination of movements. The article describes in detail the methodology of development of the 

coordination of movements, evaluation of the coordinated movements in children. 

 

 

Educaţia fizică a copiilor preşcolari are ca scop educarea unei generaţii de tineri sănătoşi, 

viguroşi, rezistenţi şi puternici. Pe lângă activităţile desfăşurate în mediul familial, grădiniţa  este 

instituţia în care copiii pot să-şi satisfacă dorinţa de mişcare, locul unde se realizează exerciţiile şi  

jocurile necesare pentru dezvoltarea lor fizică [1,4]. La intrarea în grădiniţă bagajul de deprinderi 

motrice al copilului este redus, însă pe parcursul activităţilor de educaţie fizică acesta se va 

îmbogăţi, deoarece jocul îl  ajută să-şi controleze pornirile şi sentimentele. În grădiniţa de copii cele 

mai importante forme ale practicării educaţiei fizice sunt următoarele [3]:  

 activităţi frontale de educaţie fizică,  

 gimnastica de înviorare,  

 plimbările,  

 excursiile,  

 jocurile sportive,  

 dansurile şi alte forme în afara activităţilor obligatorii:  

 serbări sportive, 

  întreceri  

  concursuri sportive,  

 demonstraţii sportive.  

Forma de bază în cadrul grădiniţei de copii este activitatea obligatorie-frontală de educaţie 

fizică. Mijlocul fundamental şi preponderent folosit în toate activităţile de educaţie fizică este 

exerciţiul fizic care are la orice vârstă, dar mai ales în perioada de creştere, un puternic rol educative 

[5]. Executând regulat exerciţii fizice corespunzătoare vârstei, copiii îşi perfecţionează o serie de 

deprinderi motrice aplicative necesare în viaţă: mersul, alergarea, săritura, echilibrul, căţărarea, 

aruncarea şi prinderea etc.  Activităţile de educaţie fizică din grădiniță pot avea ca teme de bază, în 

afară de exerciţii fizice sau jocuri de mişcare, dansuri populare şi dansuri tematice.  Dansurile, în 

general, dezvoltă copiilor simţul ritmului,  capacitatea de coordonare a mişcărilor, gustul pentru 

frumos, pentru armonie.  Prin dans formăm şi educăm copiii pentru dobândirea eleganţei, graţiei şi 

bunelor maniere în comportament, pentru exprimarea sensibilităţii, siguranţei şi expresivităţii 
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copiilor.  Dansul trebuie să pună în evidenţă calităţile copiilor, personalitatea acestora, să transpună 

în roluri prezentând diverse personaje cunoscute, să trezească dorinţa şi interesul în mânuirea unor 

obiecte. În corelaţie cu toate acestea trebuie  selectată o muzică adecvată, sonoră, armonioasă, 

vioaie. Aceasta trebuie să asigure o stare emoţională şi să contribuie  la dezvoltarea simţului ritmic. 

Alegerea şi îmbinarea exerciţiilor trebuie făcută în aşa fel de către educatoare,  încât acţiunea lor să 

antreneze întregul organism al copiilor. Un bun educator nu poate fi decât acela care-l învaţă pe 

copil să devină o persoană puternică şi  responsabilă, armonios dezvoltată, fizic şi psihic.  În privinţa 

dezvoltării psihice optime, mişcarea efectuată sub forma unor exerciţii fizice susţinute, conduce la 

obţinerea  echilibrului psihic, autocontrolului,  creşterii aprecierii de sine, dobândirii încrederii în 

forţele proprii [4,5,8]. Pentru o viaţă sănătoasă şi pentru un organism îngrijit, este necesar ca orice 

copil să fie învăţat să respire corect.  Sarcina principală a educaţiei fizice la preşcolari este formarea 

poziţiei corecte a corpului, aceasta fiind absolut necesară atât pentru dezvoltarea mişcărilor tot mai 

complexe folosite de copii, cât mai ales din considerente de sănătate, ca premiză a creşterii şi 

dezvoltării normale în continuare.  Spre deosebire de celelalte  activităţi, activitatea de educaţie 

fizică presupune instruirea şi formarea copilului în şi prin mişcare. Exerciţiul fizic stimulează nu 

numai respiraţia, ci şi  circulaţia sanguină care întăreşte şi dezvoltă sistemul muscular şi osos şi 

realizează puntea de legătură între gândire şi acţiune.  Piaget a demonstrat că există un raport între 

motricitate şi inteligenţă. La vârsta preşcolară interesul copiilor pentru mişcare în general, şi jocuri 

şi exerciţii în special, este foarte mare [7].  Pentru o dezvoltare fizică şi psihică optimă influenţa   

aerului curat, luminii şi soarelui în timpul desfăşurării jocurilor de mişcare este de o mare 

importanţă.  Respectarea disciplinei colectivului, regulilor de întrecere, asumarea unor sarcini în 

cadrul colectivului, integrarea în  colectiv, spiritul competitiv reprezintă doar câteva din  

caracteristicile jocului.  Jocurile de mişcare au ca element caracteristic de desfăşurare  întrecerea, 

care impune existenţa unui fond de deprinderi şi  calităţi motrice temeinic consolidate. Întrecerea 

sporeşte  interesul copiilor pentru activitate, le mobilizează forţele şi-i  stimulează.  

Activităţile de educaţie fizică şi sport au fost introduse în  grădiniţă pentru că se cunoşteau 

efectele lor benefice atât  asupra dezvoltării fizice a copiilor cât şi a celor psihice: îi pe copii să se 

maturizeze emoţional, relaţionează mai bine cu  anturajul, le dezvoltă simţul tactic şi solidaritatea 

[5]. De  asemenea, sportul este benefic pentru copiii timizi, închişi în ei, care în acest fel îşi pot 

,,elibera‖ personalitatea.  Jocurile desfăşurate în grădiniţă contribuie la creşterea  capacităţii fizice şi 

intelectuale a copiilor, la dezvoltarea lor armonioasă, deoarece stimularea practicării activităţii fizice  

este un obiectiv prioritar, iar succesul în atingerea sa este o  garanţie pentru sănătatea viitoare.  

Îndemânarea seamănă matematicii din şcoală. Fără ea, toate celelalte cunoștințe nu au nici o 

valoare.  Fără coordonare, fără îndemânare nu există act motric. Şi aşa cum cultura este rezultanta 

tuturor cunoștințelor noastre – din orice domeniu de activitate, politică, ştiinţă, artă, literatură 

acumulate prin orice metode şi mijloace, tot aşa îndemânarea este rezultanta tuturor posibilităţilor 

noastre de mişcare, indiferent de calea prin care s-au acumulat.  Oamenii îndemânatici sunt, trebuie 

să fie oameni de acţiune, de caracter. îndemânarea dă omului încredere în el însuşi, în munca sa, în 

munca celor cu care conlucrează. Aşa este în viaţă, aşa este în sport. Căpitanii echipelor, 

conducătorii de joc nu sunt exponenţii forţei sau vitezei. Ei sunt aproape întotdeauna  jucători 
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tehnici, calmi, cu imaginaţie şi gândire. Îndemânarea îi face stăpâni pe ceea ce încearcă şi aproape 

tot ceea ce încearcă reuşesc şi nu datorită norocului, ci experienţei de ani de zile. 

Două întâmplări interesante, neobişnuite pot dovedi valoarea îndemânării și coordonării 

mișcărilor. Acestea sunt luate  din lucrarea lui Ozolin – „Secretul forţei şi al rezistenţei‖. Într-un 

muzeu, un grup de vizitatori priveau picturile de pe un perete. Grupul  fiind numeros, câțiva inşi 

erau aproape în mijlocul sălii, cu spatele la statuile aşezate în centru. Din neatenţie, cineva, ridicând 

cotul, a mişcat o statuie care s-a dezechilibrat şi a căzut. Când preţioasa lucrare mai avea de parcurs 

aproximativ 40 cm până se sfarmă de sol, un vizitator se repezi spre ea dintr-un salt, o prinse în 

braţele desfăcute şi o aşeză calm la loc, în suspinul de uşurare al celor care observaseră scena [8]. 

Cine  era salvatorul neprevăzut? Era un campion de box al acelor vremuri – Konstantin Gradopolov. 

El tocmai privea picturile de pe celălalt perete, când, obişnuit să sesizeze în zecimi de 

secundă tot ceea ce se petrece în jur, pe ring, îşi dădu seama că la câţiva metri de el statuia cădea 

fără ca cineva să poată interveni. Dar de la sesizare la gest, la calmul acţiunii era un drum pe care 

puţin l-ar fi făcut atât de fulgerător. Explicaţia: reflexele rapide ale omului obişnuit – între corzi – să 

nu ezite nici o sutime de secundă. 

Un alt caz, nu mai puţin interesant s-a petrecut în Cehia. Lucian Novak, portarul unei echipe 

de fotbal din Praga, a salvat viaţa unui copil, prinzându-l în braţe în timp ce acesta cădea de la al 

şaselea etaj al unei clădiri. Nu ştim sigur ce ar fi făcut un alt jucător, înaintaş sau fundaş al aceleiaşi 

echipe de fotbal. Dar fără îndoială cu greu s-ar fi descurcat un pieton oarecare, fără calmul şi 

îndemânarea necesare îna ceastă clipă cu totul şi cu totul neobişnuită [8]. 

În sport, aproape nu există disciplină în care îndemânarea și coordonarea  să nu-şi spună 

cuvântul. Cei neîndemânatici, aritmicii – asportivii cum se spune uneori – nu au ce căuta pe 

stadioane. Aşa cum nu au ce căuta tipurile slabe de activitate nervoasă, lucru dovedit în studii şi 

experimente. Este adevărat, sunt sporturi de mai mică  sau mai mare rezistenţă. Dar indiferent de 

ramura sportivă, îndemânarea rămâne cheia de boltă a învăţării, a coordonării mişcărilor şi, 

bineînţeles, a marii performanţe [4,5]. Sportul dezvoltă continuu, nu numai o bună pregătire fizică 

atât de necesară sănătăţii şi unui mai bun randament în muncă, ci deopotrivă coordonarea, echilibrul, 

supleţea, gândirea rapidă, fără de care nimeni nu este înarmat pentru viaţă. Un experiment simplu, 

comparativ, pe două sute de cazuri, a demonstrat că îndemânarea elevilor dintr-un liceu cu program 

de educaţie fizică este mult superioară aceleia a elevilor dintr-o şcoală obişnuită. 

În literatura de specialitate înţelesul termenului de coordonare este sinonim cu cel de: 

îndemânare, abilitate, iscusinţă, precizie, acurateţe, fineţe, graţie, echilibru, stabilitate, măiestrie, 

toate acestea reprezentând aptitudinea unui individ de a învăţa şi a combina rapid mişcări noi, de a 

efectua mişcări armonioase şi eficiente într-un timp dat cu un consum mic de energie [3,9]. 

Definirea şi tratarea ei în multiple feluri a fost determinată de importanţa acesteia în execuţia 

actelor şi acţiunilor motrice, începând cu cele mai simple şi terminând cu cele mai complexe, dar şi 

de faptul că cei care se ocupă de aceste aspecte aparţin unor domenii de activitate diferite: educaţie 

fizică şi sport, pedagogie, psihologie, fiziologie, medicină, biochimie, biomecanică etc.   

În lumea ştiinţei sportului, în ceea ce priveşte uşurinţa şi economicitatea de mişcare, iniţial a 

fost folosit termenul de îndemânare (Gh.  Mitra, Al.  Mogoș, etc.), termen ce se consideră că nu 

poate să cuprindă toate aspectele complexe ale acestei aptitudini. Alături de termenul de îndemânare 
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a fost promovat, mai ales în ultimii ani, şi termenul de coordonare (R. Manno, T. Bompa etc.) sau 

cel de abilitate [3,9,12]. 

Hirtz  P.  (citat de Gh.  Mitra  şi Al.  Mogoș) defineşte  îndemânarea ca fiind ―calitatea care 

ne permite să realizăm coordonarea unor mişcări complicate, asigură însuşirea rapidă a deprinderilor 

şi perfecţionarea lor, cât şi folosirea acestora în funcţie de cerinţe şi de adaptarea la situaţii variate‖. 

Subliniind importanţa îndemânării în procesul de învăţare  rapidă a deprinderilor motrice, Mitra Gh. 

şi Mogoș Al. [12], consideră că îndemânarea este ―capacitatea individului de a însuşi şi efectua 

acţiuni motrice cu grade de dificultate diferite, dirijând precis şi economic mişcările în timp şi 

spaţiu, cu vitezele şi încordările necesare în deplină concordanţă cu condiţiile impuse ce apar pe 

parcursul efectuării acţiunii‖ [9,12,16].   

În prezent folosirea termenului de coordonare, care are o semnificaţie mai amplă şi mai 

cuprinzătoare, tinde să înlocuiască termenul de ―îndemânare‖, ce nu mai poate suplini întreaga 

semnificaţie şi complexitate a acestei aptitudini. Definiţiile au aproximativ aceeaşi conţinut şi 

subliniază aceleaşi aspecte, ce nu diferă prea mult de cea  prezentată de J. Epstein care defineşte 

coordonarea ca reprezentând ‖învăţarea unei capacităţi motrice fundamentale ce permite asocierea la 

maximum a mişcărilor celor patru membre‖. După cum se desprinde din definirea îndemânării de 

către Gh.  Mitra, Al.  Mogoș [12,15], etc. aspectul de generalitate corporală manifestat în execuţia 

mişcărilor se subînţelege, în timp ce J. Epstein , prin definirea coordonării îl şi subliniază [12,16].  

Coordonarea motrică ca şi îndemânarea este considerată ca fiind o aptitudine psihomotrică deosebit 

de complexă ce se sprijină pe celelalte aptitudini psihomotrice şi are interrelaţii cu deprinderile 

motrice şi  mai ales cu priceperile. Cei mai mulţi autori consideră coordonarea ca fiind o aptitudine 

motrică complexă ce se educă în scopul îmbunătăţirii unor capacităţi printre care: capacitatea de a 

regla şi dirija mişcările singulare sau acţiunile la care participă întregul organism, capacitatea de a 

stăpâni mişcarea motrică în orice situaţie precum şi capacitatea de a trece rapid de la unele acţiuni şi 

relaţii la altele, fără să fie întreruptă continuitatea şi fluiditatea actelor şi acţiunilor motrice, în 

concordanţă cu cerinţele mereu schimbătoare ale mediului înconjurător (ale ambianţei unui anumit 

sport).  Subliniind  aspectul de uniformitate şi continuitate a mişcării, T. Sbenge înţelege prin 

coordonare ―combinarea activităţii  unui număr de muşchi în cadrul unei scheme de mişcare 

continuă, lină executată în condiţii normale‖.  Subliniind importanţa coordonării în execuţia actului 

motor, R., Manno, consemnează că o coordonare bună constituie ‖condiţia necesară execuţiei cât 

mai fidele cu putinţă a modelului (programului) motric, ea depinzând la rândul ei, de precizia 

informaţiilor provenite de la analizatori, a căror integritate şi nivel de antrenament joacă aici un rol 

determinant‖ [9,15].    Gradul de coordonare a mişcărilor este influenţat de nivelul de stăpânire al 

deprinderilor motrice, de nivelul de automatizare al acestora, dar şi de factorii perturbatori sau de 

caracteristicile mediului întâmplătoare. 

Al. Mitra și Manno  R., buni cunoscător al activităţii practice,  subliniază  [12] că  ―un mare 

număr de calităţi motrice sunt regrupate în conceptul de coordonare‖ care constituie „acţiunea 

stimulantă a sistemului nervos central şi a muşchilor scheletului, spre a executa o mişcare voluntară, 

în aşa fel încât să existe o înlănţuire armonioasă între diferite componente ale acestei mişcări‖. 

Rezultă, din ceea ce prezintă literatura de specialitate, că de fapt coordonarea poate fi 

considerată ca fiind  „capacitate  de organizare şi reglare a mişcărilor manifestată în uşurinţa de 
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învăţare şi execuţie a acţiunilor motrice cu grad de dificultate sporit, în timp şi spaţiu delimitat, cu 

viteza şi forţa potrivită, în concordanţă cu situaţiile care apar pe parcursul efectuării acţiunilor având 

la bază un  consum energetic minim‖. 

 Factorii ce condiționează manifestarea coordonării. Coordonarea, aptitudine psihomotrică, 

ce are la bază capacitatea sistemului nervos central şi periferic dar şi a celui musculo-ligamentar de 

a realiza mişcări line,  armonioase, în timp, spaţiu şi direcţii diferite, în condiţii de mediu diferite, 

este determinată de corelaţia dintre activitatea sistemelor amintite în timpul efectuării mişcărilor 

[4,16]. Această corelaţie este influenţată de:  

 starea de funcţionalitate şi nivelul de dezvoltare a organelor de simţ (vizual, auditiv, 

tactil, kinestezic şi statico-dinamic) în sensul nivelului percepţiei, fineţii şi preciziei 

acestora. Acurateţea perceperii senzaţiilor, percepţiilor influenţează exactitatea 

comenzilor şi răspunsurilor.  

 capacitatea scoarţei cerebrale de a selecţiona informaţiile primite de la toţi analizatorii, 

inclusiv cel motric (muşchi) şi de a programa ordonat impulsurile necesare contracţiei şi 

relaxării muşchilor angajaţi în efectuarea acţiunilor motrice corespunzătoare situaţiei 

date. Simţul muscular (şi ceilalţi analizatori) îndeplineşte rolul de percepere a poziţiei 

corpului şi a segmentelor sale, a vitezei şi a gradului de încordare. Pe baza acestor 

informaţii, se aduc anumite corectări mişcărilor prin încadrarea lor coordonată şi raţională 

în limitele de spaţiu şi timp propuse, impulsurile nervoase fiind transmise structurilor 

neuro-musculare interesate de mişcare respectivă; 

 memoria de scurtă şi lungă durată, ce permite executarea mişcărilor în reluare identică a 

modelului, dar mai ales combinarea acestora; 

 gândirea rapidă şi creativă; 

 alternarea rapidă a proceselor nervoase, ceea ce asigură trecerea de la un act motric la 

altul dar şi realizări concomitente ale actelor motrice;  

 experienţa motrică anterioară, în special varietatea priceperilor şi deprinderilor  motrice 

stăpânite; 

 mobilitatea articulară, elasticitatea musculară şi gradul de dezvoltare al celorlalte 

aptitudini condiţionale; 

 vârsta şi sexul executanţilor. Se consideră că fetiţele coordoneză mai uşor şi mai repede 

mişcările comparativ cu băieţii şi coordonarea mişcărilor se realizează cu mai multă 

uşurinţă la vârste mai mici (9-13 ani) decât la vârste mai mari (15-18 ani). 

     Formele de manifestare a coordonării. Cârstea  Gh. [5] prezintă următoarele forme de 

manifestare ale îndemânării: 

 coordonare generală prin care se înţelege capacitatea de a efectua în mod raţional, 

economic şi creator diverse acţiuni motrice. Odată cu creşterea nivelului de pregătire 

fizică multilaterală creşte nivelul coordonării generale. Coordonarea generală constituie 

baza pe care se poate realiza şi clădi coordonarea specifică   ; 

 coordonare specifică prin care se înţelege capacitatea de a efectua acţiuni motrice cu 

multă uşurinţă specifice unor ramuri sau probe sportive. Ca şi supleţea, coordonarea 
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specifică se manifestă diferit de la un individ la altul, de la o ramură, probă sportivă la 

alta, de la un segment al corpului la altul. Sportivul îşi creşte nivelul de coordonare 

specifică printr-o pregătire specifică direcţionată. 

Ph., Vernon [19]  analizând structura aptitudinilor umane, distinge „factori de grup ce 

vizează fie îndemânarea motrică fină – fine motor skill-, evidenţiată în mişcări ce implică un număr 

mic de fibre musculare sau muşchi,  fie îndemânarea motrică generală - gross motor schill -, 

evidenţiată în mişcări ce rezultă din implicarea unui număr mare de fibre musculare, sau grupe de 

muşchi. 

Nicu Alexe [1]  distinge în practica sportivă „calităţi motrice de coordonare generală – 

dezvoltate ca urmare a unei pregătiri polivalente şi care se manifestă  în diferite situaţii în viaţă, 

muncă şi sport - şi calităţi de coordonare specifice unei anumite probe sau discipline sportive‖, 

structurare prezentată şi de care foloseşte termenul de coordonare însoţit de cel de capacitate.  

Subliniind  importanţa coordonării în viaţă  J., Weinwik [20],  consideră capacitatea de coordonare 

generală ca rezultat al „învăţării motrice polivalente ce se manifestă în diverse domenii ale vieţii 

zilnice şi ale sportivului şi permite îndeplinirea într-un mod raţional şi intensiv a sarcinilor motrice 

de toate felurile‖, iar în ceea ce priveşte  capacitatea de coordonare specifică  se caracterizează prin 

„posibilitatea de a varia combinaţii gestuale a tehnicilor disciplinei sportive‖. 

T. Bompa [3] a propus următoarele criterii de clasificare a coordonării: 

 după gradul de dificultate, deprinderile motrice sunt cu grad mic de complexitate, în 

care sunt cuprinse mişcările ciclice şi deprinderi cu grad mare de complexitate în care 

sunt cuprinse deprinderile aciclice; 

 după precizia execuţiei, o deprindere poate fi executată cu greutate, lent şi fără 

cursivitate, când nu este bine însuşită, sau poate fi executată cu precizie, cu amplitudine, 

viteză şi armonie atunci când este bine însuşită; 

 după durata achiziţionării unei deprinderi, durată ce depinde de complexitate, de nivelul 

deprinderilor motrice stăpânite, de predispoziţiile subiecţilor. Un sportiv ce stăpâneşte 

un mare număr de deprinderi motrice are o coordonare bună ce scurtează timpul de 

achiziţionare a altor deprinderi, are o mare capacitate de adaptare la situaţii 

imprevizibile.   

R. Manno și Blume, D. consideră că „ansamblul informaţiilor elaborate de analizatori 

permite dezvoltarea aptitudinilor coordinative‖ care sunt formate du următoarele componente: 

capacitate de combinare (cuplare) a mişcărilor; capacitatea de orientare spaţio-temporală; 

capacitatea de diferenţiere kinestezică; capacitatea de echilibru; capacitatea de reacţie motrică; 

capacitatea de transformare a mişcărilor; capacitatea ritmică. 

Capacitatea de combinare (cuplare) a mişcărilor este determinată de: capacitatea de captare 

a informaţiei de către organele de simţ, capacitatea de analiză şi judecată a individului, capacitatea 

de redactare a programelor şi transmitere a acestora le nivelul periferic, capacitatea de execuţie 

(muşchi). Cuplarea acţiunilor motrice este influenţată de posibilitatea de a evalua cu exactitate 

informaţia şi a decide efectuarea mişcării în funcţie de obiectivul urmărit. 

Capacitatea de orientare spaţio-temporală este asigurată în principal de activitatea 

analizatorului optic şi celui acustic. Aceştia culeg informaţii asupra desfăşurării în spaţiu a mişcării, 



SIMPOZIONUL  INTERNAȚIONAL  ȘTIINȚIFICO-CULTURAL          

”UNICITATE ȘI DIVERSITATE PRIN FOLCLOR” 
10 - 11 mai 

2019 
  

60 
 

percepând date cu privire la direcţie, ritm, tempo, apropiere, depărtare, amplitudine. Importanţa, 

acestor date, variază mult de la o disciplină/ ramură/probă la alta. Aşa cum precizează  R, Manno, 

„se pot distinge două forme fundamentale de orientare: în raport cu obiectele în mişcare, în condiţii 

relativ statice; orientarea corpului în raport cu punctele de referinţă fixe sau mobile‖.  

Aşa cum  subliniază  Mitra Gh. şi Mogoș Al. [12], capacitatea de combinarea şi cuplarea 

mişcărilor „permite stabilirea legăturilor între abilităţile motrice automatizate… implicând o 

succesiune continuă de elemente standardizate‖, ceea ce este esenţial în combinarea secvenţelor 

tehnice în jocurile sportive şi în cele complexe. Combinarea şi cuplarea mişcărilor, în majoritatea 

sporturilor,  presupune participarea tuturor segmentelor corpului uneori în mişcări succesive, dar de 

cale mai multe ori în mişcări concomitente. 

Capacitatea de diferenţiere chinestezică este determinată de activitatea receptorilor situaţi la 

nivelul muşchilor, în interiorul tendoanelor, ligamentelor şi articulaţiilor. Aceşti receptori, sunt 

receptori de mare fineţe ce culeg şi transmit informaţii cu privire la poziţia corpului sau a 

segmentelor acestuia în spaţiu, precum şi asupra direcţiei şi acceleraţiei corpului. Senzaţiile 

specifice culese prezintă date cu privire la poziţia de verticalitate şi înclinare, de mişcare rectilinie 

sau de rotaţie a corpului. Centrul senzorial este considerat a fi muşchiul striat şi este socotit ca fiind 

cel mai complex organ de simţ al omului. Aşa cum subliniază Mitra Gh. şi Mogoș Al. [12], 

capacitatea de diferenţiere chinestezică este „determinantă în dozarea impulsurilor exercitate  asupra 

solului  sau a pedalelor, precum şi în adaptarea la regimuri noi de tensiune, cum ar fi momentul 

trecerii de la urcuş la teren plat în ciclism sau la alte raporturi‖. Se consideră că şi relaxarea 

musculară  voluntară  poate fi considerată ca o aptitudine a capacităţii de diferenţiere chinestezică. 

Are importanţă deosebită în sporturile caracterizate de precizie, eleganţă, frumuseţe, complexitate. 

Capacitatea de echilibru constă în acţiunea de a menţine echilibrul corpului prin  detectarea 

şi modificarea poziţiei corpului sau a uneia dintre părţile sale în funcţie de situaţia apărută. Este 

determinată de activitatea receptorilor situaţi la nivelul urechii medii, ce culeg informaţiile cu privire 

la: poziţia corpului, spaţiul, ritmul, tempoul de execuţie.  Are mare importanţă în exerciţiile 

acrobatice din gimnastică, înot, înot sincron, sărituri în apă şi în toate mişcările ce presupun 

perturbări  ale sprijinului , rotaţii, întoarceri, pe sol sau în aer. 

Capacitatea de reacţie motrică constă în acţiunea de a începe o mişcare în cel mai scurt timp 

posibil, de la apariţia semnalului de începere sau de la apariţia unei noi situaţiei. Este determinată de 

capacitatea de atenţie şi concentrare, dar şi de rapiditatea analizei şi luarea deciziilor în situaţii 

prevăzute şi neprevăzute. Depinde în mare măsură de plasticitatea sistemului nervos, dar şi de 

bagajul de cunoştinţe şi deprinderi motrice de care dispune fiecare individ. Reacţia motrică se 

manifestă sub formă simplă  la semnale cunoscute şi reacţii complexe la stimuli, semnale 

necunoscute. 

Capacitatea de transformare a mişcărilor presupune un proces de maturizare a acţiunilor 

bazat pe un bagaj bogat de cunoştinţe, deprinderi şi priceperi motrice, dar şi pe o gândire creatoare şi 

imaginativă. Presupune şi adaptarea acţiunilor la unele activităţi, mişcări şi readaptarea la 

răspunsurile primite din mediu. Este strâns legată de  numărul mare de deprinderi motrice stăpânite, 

dar şi de capacitatea de analiză creativă. Se manifestă în sporturile în care apar situaţii neprevăzute. 
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Capacitatea ritmică se manifestă prin capacitatea de a realiza o mişcare într-o secvenţă 

temporală specifică care ar putea fi reluată conform voinţei. Este o capacitate mai pretenţioasă, ce 

depinde de acuitatea şi fineţea aparatului auditiv, dar şi de voinţă, atenţie şi memorie. 

Calitatea funcţiilor de coordonare influenţează rapiditatea şi calitatea învăţării tehnicii 

sportive. Capacităţile de coordonare au un grad de adaptare relativ rapid la condiţiile de schimbare şi 

ele asigură propria conservare în diversele situaţii motrice. 

Hirtz, P., pentru copii până la 10, găseşte următoarele capacităţile ce permit manifestarea  

coordonării: capacitatea de coordonare sub constrângere; capacitate de diferenţiere spaţio-temporală; 

capacitatea de reacţie la stimuli acustici şi optici; capacitatea ritmică; capacitatea de orientare 

spaţială; capacitatea de echilibru. 

Aptitudinea psihomotrică de coordonare se  manifestă în mod diferit  de la individ la individ, 

de la femei la bărbaţi, dar şi în funcţie de vârstă. Ea se caracterizează prin: 

 un grad superior de precizie în mişcare a segmentelor corpului pe timpul execuţiilor 

simetrice şi asimetrice; 

 economie funcţională în efort, încordare musculară optimă pentru realizarea acţiunii;  

 prin precizie în încadrarea mişcărilor în spaţiu, timp, poziţii, direcţii, amplitudine, 

tempo şi ritm; 

 mişcări efectuate cu fineţe, trăire, acurateţe, sensibilitate; 

 capacitatea de concentrare a atenţiei, de anticipare şi decizie; 

 răspunsuri adecvate şi rapide la acţiunile partenerului de întrecere sau joc; 

 simţ dezvoltat al echilibrului static şi dinamic; 

 atingerea obiectivelor stabilite; 

 capacitatea de alegere, de selecţionare a răspunsului motric cel mai potrivit la 

momentul respectiv. 

 capacitate superioară de adaptare a execuţiei la posibilităţi variate. 

Coordonarea mişcărilor se realizează în procesul instruirii prin repetare permanentă, având la 

baza mecanismul de feed-bak, al propriocepţiei şi centrilor subcorticali.  

 Metodele de educare a coordonării. Coordonarea poate fi antrenată, în mod diferit, în 

funcţie de vârstă, sex şi de nivelul de deţinere şi dezvoltare a celorlalte aptitudini, ţinând cont de 

faptul că face parte din aptitudinile determinate genetic, cu un grad scăzut de antrenabilitate. 

Creşterea nivelului coordonării se bazează pe dobândirea unei mari varietăţi de deprinderi, are la 

bază procesele psihice ce asigură învăţarea. Capacitatea de coordonare este influenţată în mare parte 

de experienţa motrică a fiecărui individ, de numărul mare de deprinderi motrice stăpânite. Ea se 

educă paralel cu procesul de învăţare a unor noi deprinderi şi de formare  a priceperilor motrice. 

Nivelul de dezvoltare al celorlalte aptitudini (viteză, forţă, rezistenţă şi supleţe) influenţează  alături 

de experienţa motrică coordonarea mişcărilor. Fineţea şi precizie activităţii organelor de simţ  

contribuie împreună cu inteligenţa motrică la manifestarea coordonării. Coordonarea nu este doar un 

produs al activităţii musculare, ea reprezintă  o manifestare a acţiunii factorilor prezentaţi sub tutela 

activităţii nervoase şi a organelor de simţ ce permit manifestarea componentelor coordonării (un 
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sprinter care nu are un auz fin şi o capacitate de atenţie sporită nu poate ajunge la rezultate sportive 

deosebite). 

Căile de rezolvare a acţiunilor complexe de mişcare, a acţiunilor tactice, a combinaţiilor 

acţiunilor motrice neprevăzute, necesită o gândire şi logică ascuţită, o capacitate de analiză şi 

selectare a informaţiilor primite prin intermediul analizatorilor, o sintetizare şi o decizie de execuţie 

rapidă. Toate aceste acţiuni realizează la nivel muscular coordonarea acţiunii de contracţie şi 

relaxare musculară şi o ordonare a succesiunii acţiunii lanţurilor musculare, ceea ce în final 

reprezintă aptitudinea de coordonare.  În comparaţie cu celelalte aptitudini psihomotrice pentru care 

s-au instituit o serie de metode de dezvoltare, pentru educarea coordonării nu putem spune că avem 

o metodă specifică. Coordonarea  se educă, în principal, prin exersarea repetată a deprinderilor 

motrice în condiţii, combinaţii şi solicitări variate [12,16,19]. Cu cât copilul/ elevul/ sportivul 

stăpâneşte un bagaj motric mai mare şi mai variat cu atât mai coordonate şi mai eficiente sunt 

mişcările acestuia. 

Coordonarea poate fi educată şi îmbunătăţită prin: folosirea variată a poziţiilor iniţiale de 

execuţie; execuţia cu partea îndemânatică şi cea neîndemânatică; alternarea ritmurilor de execuţie 

rapide şi lente; alternarea şi combinarea elementelor tehnice, a deprinderilor motrice; limitarea 

spaţiului şi creşterea vitezei de execuţie; combinarea deprinderilor vechi cunoscute cu cele noi care 

sunt în stadiul de învăţare; crearea unor trasee variate şi necunoscute de execuţie în care sportivul 

elevul să-şi „aleagă soluţiile cele mai potrivite, să-şi organizeze răspunsurile de acţiune, să 

structureze intervenţiile în cadrul jocurilor dinamice sau sportive în cadrul diferitelor întreceri, 

ştafete, parcursuri aplicative etc., după situaţiile apărute. 

Capacitatea de coordonare se educă în prima parte a lecţiei, în veriga a III-a când se 

acţionează pentru prelucrarea grupelor mari musculare, în veriga a IV-a, când tema este de educare a 

coordonării, în veriga a V-a, când se învaţă, consolidează şi perfecţionează deprinderile motrice. 

Educarea coordonării se începe de la o vârstă fragedă, când plasticitatea sistemului nervos este 

ridicată în comparaţie cu cea a adulţilor. 

Mitra Gh. şi Mogoș Al. [12] apreciază ca fiind eficiente în educarea coordonării următoarele 

procedee metodice: 

 „alternarea condiţiilor externe‖, joc cu mingi mai grele sau mai uşoare, mai noi sau mai 

rigide, folosirea diversificată a spaţiilor de antrenament , mai dure sau mai moi, acte şi 

acţiuni motrice cu îngreuieri, în condiţii de mediu diferite etc.; 

 „diversificarea regulilor de joc‖, se modifică dimensiunile terenului, lăţimea şi lungimea 

spaţiilor de lucru, creşterea sau micşorarea numărului de jucători, din cadrul echipelor, 

limitarea posibilităţii de acţionare (exemplu, nu se face dribling, ci numai pase); 

 „parcurgerea unor circuite sau trasee diferite, cât mai rapid, prin cronometrara timpului 

de execuţie‖; 

 „varietatea sarcinilor tactice‖ primele 5 minute să facă marcaj la omul de pe postul de 

pivot, iar după 5 minute la interul de pe dreapta; 

 „alternarea modalităţilor de primire a informaţiilor‖, prin reducerea numărului de 

informaţii, dar şi prin creşterea acestuia. 

Mitra Gh. şi Mogoș Al. [12], împart metodele de dezvoltare a capacităţii de coordonare în: 
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 metode permiţând reprezentarea gestuală în cadrul căreia s-au structurat două 

procedee - metoda de informaţie vizuală, folosită la vârste mici şi în procesul de iniţiere, 

apelând în principal la analizatorul vizual; metoda de informaţie verbală, folosită la toate 

vârstele, constă în prezentarea, descrierea actului şi acţiuneamotrică; 

 metode de variaţie şi combinaţie de exerciţii în cadrul căreia s-au dezvoltat o mare 

varietate de abordări, printre care autorul evidenţiază - variaţia poziţiei iniţiale; variaţia 

modului de execuţie al exerciţiului; variaţia dinamicii mişcării; variaţia structurii 

spaţiale a gestului; variaţia condiţiilor exterioare; variaţia repetării informaţiei; exerciţiu 

cu acceleraţie forţată. 

Indiferent de complexitatea deprinderii, coordonarea este aptitudinea ce se educă prin 

repetarea exerciţiilor simple sau complexe, mai întâi lent şi din ce în ce mai rapid, pe un fond de 

odihnă al organismului. 

 Coordonarea se dezvoltă prin însuşirea unui mare  număr de deprinderi motrice de bază 

utilitar aplicative şi specifice unor ramuri de sport. 

A. Dragnea, prezintă două orientări metodice, privind îmbunătăţirea coordonării:  

dezvoltarea coordonării generale și   dezvoltarea componentelor coordinative specifice fiecărei 

ramuri de sport. 

Aceşti autori scot în evidenţă intercondiţionarea dintre cele două forme atrăgând atenţia 

asupra faptului că „diminuarea treptată a exerciţiilor de coordonare generală şi înlocuirea acestora 

prin exerciţii cu caracter specific‖ contribuie la ridicarea nivelului de manifestare a coordonării 

specifice. 

În ceea ce priveşte procedeele metodice folosite în educarea coordonării A. Dragnea, , 

preluând ideile prezentate de N., Matveev prezintă un tabel, ce cuprinde procedeele metodice şi 

exerciţiile pentru dezvoltarea coordonării, tabel îmbunătăţit  împreună cu S. Mate-Teodorescu  (tab. 

1) [17,19] . 

 Şi T., Bompa, prezintă sub formă de tabel procedeele metodice pe care le consideră metode 

şi exemple de exerciţii privind educarea coordonări, prezentare ce nu diferă prea mult de cea 

anterioară. Considerăm că nu poate fi vorba de metode de educare specifice coordonării ci sunt 

procedee metodice, folosite în  principal în învăţarea deprinderilor motrice, iar exerciţiile fac parte 

din grupa exerciţiilor de pregătire fizică generală. 

 Concluzii. Actul motor este manifestarea cea mai completă a comportamentului motric 

uman. Actul motor se articulează în finalitate, în alegerea programului şi în executarea programelor 

respective.  

Capacitatea de a face să corespundă ceea ce se urmăreşte să se realizeze cu ceea ce se 

realizează constituie procesul de coordonare. Coordonarea acţionează pornind de la informaţii 

furnizate de mediu şi de referințele provenind de la analizatori. Aceştia din urmă constituie baza 

funcţională a reglării şi organizării mişcării. Ansamblul analizatorilor, ale căror acţiuni se combină, 

determină un complex de aptitudini, numite coordinative, care nu au putut fi individualizate decât 

foarte recent şi al căror rol este acela de a regla şi organiza mişcarea. 

Este posibil să se găsească metode speciale pentru dezvoltarea fiecăreia dintre aceste 

aptitudini- coodonare și îndemânare, dar în general, se utilizează metode comune, care constau în 
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variaţia execuţiei mişcării sau condiţiilor extreme, în combinarea abilităţilor automatizate între ele, 

în a efectua exerciţii într-un ritm controlat sau pe fond de oboseală, urmărindu-se reproducerea 

secvenţelor motrice impuse, sau în a executa aceeaşi mişcare pe ambele părţi. 

 

Tabelul 1. Procedeele metodice şi exemple de exerciţii pentru educarea coordonării  

(după N. Matveev,  modificat de A., Dragnea şi S., Mate-Teodorescu). 

№ Procedeul metodic Exerciţii 

1. Folosirea unor poziţii de 

plecare neobişnuite pentru 

efectuarea exerciţiilor 

- săritura în lungime, stând cu spatele în direcţia efectuării 

acesteia; 

- start cu spetele la direcţia de alergare din poziţii variate 

(ghemuit, culcat). 

2. Efectuarea exerciţiilor cu 

segmentul neîndemânatic 

(braţ, picior) 

- aruncarea obiectelor (mingi, disc, greutate) cu mâna 

opusă celei preferate; 

- box cu gardă inversă; 

- efectuarea exerciţiilor de gimnastică ân oglindă, sau 

invers comenzii. 

3. Schimbarea temporală a 

sistemului de execuţie 

- alergări în tempo variat şi cu variante de alergare; 

- desfăşurarea acţiunilor de atac sau a altor structuri de joc 

în tempo variat sau cu accelerarea treptată până la faza de 

finalizare. 

4. Limitarea spaţiului în care 

se efectuează exerciţiul 

- structuri de joc, jocuri pregătitoare şi dinamice pe 

terenuri reduse. 

5. Efectuarea procedeelor 

tehnice şi a înlănţuirilor 

acestora cu restricţii 

- exerciţii şi jocuri fără dribling sau cu un singur dribling; 

- exerciţii pentru corectarea tehnicii. 

6. Schimbarea procedeelor de 

execuţie 

- sărituri în înălţime prin diverse procedee; 

- aruncări diferite la poartă sau coş. 

7. Efectuarea exerciţiilor prin 

creşterea complexităţii 

acestora 

- efectuarea unor mişcări suplimentare la săriturile din 

gimnastică, înainte de aterizare;  

- lovirea mingii cu racheta de tenis din diferite poziţii. 

8. Folosirea unor adversari 

diferiţi ca valoare şi nivel 

de pregătire 

- jocuri cu echipe mai slabe sau mai puternice; 

- utilizarea unor planuri şi acţiuni tactice diferite. 

9. Efectuarea exerciţiilor în 

condiţii variate de mediu, 

cu materiale diferite şi la 

aparate, instalaţii şi 

simulatoare 

- canotaj pe apă cu valuri; 

- lucru la aparate de gimnastică diferite; 

- slalom (schi) pe teren denivelat; 

- tenis pe diferite suprafeţe; 

- lucru la trenajoare. 

 

Mulţi consideră că coordonarea reprezintă un talent moştenit. Afirmaţia cât se poate de 

adevărată în mare măsură, şi, cu toate acestea, coordonarea poate fi dezvoltate considerabil, în 

special dacă pregătirea în acest scop este iniţiată din copilărie. Începând din copilărie, sportivii 

trebuie confruntaţi cu tot felul de activităţi şi deprinderi, folosind, în special, mingi de orice tip. 

Efortul stăruitor e întotdeauna răsplătit, chiar şi în domeniul antrenamentului de coordonare. 
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Pentru dezvoltarea coordonării condiţia de bază o constituie învăţarea cât mai multor acţiuni 

motrice şi complicarea acestora. Parametrul efortului în contul căruia se perfecţionează coordonarea 

este complexitatea exerciţiilor simple învăţându-se uşor şi relativ repede. Pentru a influenţa în 

continuare coordonarea, acţiunea motrică nu trebuie exersată până la automatizare. Acţiunile 

automatizate solicită într-o măsură mai mică coordonarea, mai ales în situaţia în care condiţiile de 

exersare rămân nemodificat. 

Deci, îndemânarea/coordonarea – aptitudinea psihomotrică complexă – poate fi scoasă în 

evidenţă de priceperile şi deprinderile motrice şi de celelalte calităţi motrice. La rândul lor 

perfecţionarea acestora este condiţionată de valoarea îndemânării/coordonării.  

Îndemânarea/coodonarea este cea mai complexă aptitudine psihomotrică. 
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 Școala de Arte “Nicolae Sulac” or. Florești, RM 

     

Summary. The work is attracted by art and beauty because it offers value and knowledge 

in a social field. Aesthetic theories, conceptions and analyzes must explain how and why this is 

happening. I believe that there cannot be a demarcated art world without being able to make a clear 

distinction between art and non-art.The work is addressed to a suitable knowledge, expressive and 

correct interpretation of authentic Romanian dances, respectively to the areas of prominence and 

the style of interpretation. The research contains the most basic choreographic works that have been 

carefully described over the time. 

 

 

 Încă din antichitate dansurile erau modul prin care lumea se aduna împreună pentru ritualuri, 

sau divertisment. Originile dansului coincid cu începuturile comunităților omenești, având funcții 

rituale (mistice, războinice), de invocare a forțelor divine, pentru reușita la vânătoare, confruntări 

tribale etc. Alături de desenele ruprestre, dansul a fost una dintre primele manifestări artistice ale 

umanității. Dansul a stat la temelia oricărei civilizaţii străvechi. Aici orice etapă din viaţa omului, de 

rând sau nobil, era reprezentată prin dans: dansuri de naştere, dansuri de nuntă, dansuri de război, 

dansuri de înmormântare, dansuri pentru bunăstare, dansuri pentru încântații şi vindecare ş.a. 

Pașii simpli din dansurile vechi s-au dezvoltat, au combinat gesturile și mișcările, s-au 

individualizat. Au apărut forme noi și s-au creat succesiuni tipice, în care un dans lent, binar, era 

urmat de altul rapid, ternar. În felul acesta a luat naștere suita, care consta din în patru părți fixe: 

allemanda, couranta, sarabanda și giga. În vremea lui Johann Sebastian Bach, suita se executa 

independent și juca un rol important în dezvoltarea muzicii instrumentale. Pe lângă cele patru 

dansuri de bază, au început să fie incluse și altele – boureé, gavota, musette, polacca, menuetul 

(foarte important, devenind parte constitutivă a simfoniei), ciacona, passacaglia (variațiuni pe o temă 

ostinato, cu rol determinant în unele forme muzicale). [1, 2, 14] 

Spre sfârșitul sec. al XVIII-lea, din Viena s-a răspândit valsul, un dans derivat din Ländler. 

În aceeași perioadă, au început să se impună și dansuri ale altor popoare, ca mazurca, polca, 

boleroul, jota, fandango,  ș.a. care au pătruns în toate mediile sociale, având rol de seamă în 

constituirea și afirmarea școlilor naționale. 

La hotarul dintre sec. 19 și 20, s-au răspândit dansuri de origine americană, precum tango, 

samba, habanera, charlestonul, foxtrotul etc., care poartă amprenta muzicii de jazz, influențând 

creația unor compozitori moderni. 

Poporul român are dansuri de o deosebită bogăție și varietate, care se execută individual, sau 

în grup (perechi, linie, cerc), diferind de la regiune la regiune. Caracteristică este practica folosirii ca 
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suport muzical a unor melodii diverse pentru unul și același dans, ca și executarea pe aceeași 

melodie a mai multor dansuri. Călușarii, dans prezentat la Târgul din Leipzig, 1954. [8] 

Cele mai răspândite sunt hora, sârba, învârtita, călușul și multe altele, cu tendința de 

generalizare datorită activităților artistice de amatori și, îndeosebi, a televiziunii. 

În creația muzicală românească, dansurile populare au fost utilizate mai întâi în aranjamente, 

rapsodii instrumentale, apoi au stat la baza unor prelucrări mai complexe, mergând până la invenții 

melodico-ritmice sugerate de structurile tipice. [5, 15] 

Dansul românesc a pătruns nu numai în muzica de balet a lui Mihail Jora, Paul 

Constantinescu, Zeno Vancea ș.a., ci și în creația corală, camerală și simfonică a lui George Enescu, 

M. Jora, Mihail Andricu, Marțian Negrea, P. Constantinescu, Theodor Rogalski ș.a. [4] 

Cele mai importante dansuri tradiţionale românești, atât din stânga cât şi din dreapta Prutului 

sunt: Alunelul, Brâul, Căluşul, Ciuleandra, Hora, Sârba. 

Alunelul. Joc popular românesc cu diferite variante şi denumiri.  Este un joc, în linie, cu 

braţele încrucişate la spate sau în faţă. Mai poate fi întâlnit şi în formaţie de cerc, cu braţele îndoite 

prinse în lanţ. Are ritm binar şi o mişcare vioaie, cu paşi bătuți şi încrucişaţi.[7] 

Brâul  este un dans românesc de virtuozitate, jucat mai ales de bărbaţi şi răspândit aproape în 

toată ţara (fig. 1). Melodia instrumentală este însoţită deseori de strigături. Caracterul vioi, dinamic 

al acestui dans se datorează tempoului rapid şi ritmului foarte variat, cu multe sincope. Brâul se 

dansează în semicerc sau linie, cu braţele prinse de cingătoare (brâul) vecinului; figurile complicate, 

spectaculoase uneori, alternează cu plimbări line. 

Există mai multe tipuri de brâu, specifice anumitor părţi ale ţării, cum ar fi [16]: 

 brâul pe şase – bazat pe fraza muzicală alcătuită din trei măsuri de două pătrimi; 

 brâul pe opt – cu fraza din patru măsuri de doi timpi. 

Brâul din Muntenia se dansează fie în cerc, fie pe pereche, ritmul fiind alert. La coregrafia în 

cerc, fiecare dansator își sprijină mâinile pe umerii celorlalți, brațele sunt întinse, deplasarea se face 

de la stânga la dreapta. Pașii: cu picioarele ușor depărtate, se ridică piciorul stâng spre dreptul, apoi 

piciorul drept spre cel stâng, urmați de trei pași în lateral cu piciorul drept. Se reia coregrafia. 

Dansatorii mai experimentați pot executa și mișcări mai complexe, dar pasul și ritmul de bază rămân 

aceiași. [16] 

Călușul este un obicei românesc practicat de Rusalii și ține de cultul unui străvechi zeu 

cabalin numit de tradiția populară a dacilor Căluș, Căluț sau Călucean. Piesele din „echipamentul‖ 

călușarilor poartă și ele denumiri care amintesc de numele zeului, mișcările dansului simbolizând 

tropăiturile și comportamentul cabalin (fig. 2). 

   Călușarii reprezintă participanții la dansul Călușului, dans tradițional românesc, prezent în 

timpurile vechi atât în Moldova, Oltenia cât și în Transilvania. 

Căluşarii sunt dispuşi în monom pe linia unui cerc. Căluşul are în componenţă numai bărbaţi, 

cu vârste diferite, excluzând copiii,Căluşarii sunt liber repartizaţi în spaţiu, priza specifică căluşului 

este cu sprijin în bâtă, cu bâta într-o mână (de regulă în dreapta) sau în ambele mâini. Există mişcări 

de Căluş la care căluşarii se prind câte doi (Giurgiţa) cu sprijin în baston şi priză pe mâna stângă. 

Din punct de vedere spaţial căluşul se desfăşoară bilateral şi pe loc. Tempoul este unul 

alternant în funcţie de secţiunea care se execută, plimbarea se execută animato, mişcarea, în 
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tempo vivace, sârba, în tempo allegro. Construcţia este una dezvoltată. În forma lui arhaică dansul 

căluşeresc avea o construcţie realizată prin alternarea a două 

secţiuni, Plimbarea şi Mişcarea, fiecare mişcare fiind precedată de un fragment de plimbare de 4 – 8 

măsuri, mişcarea propriu-zisă fiind construită după o structură compusă din introducere, mişcare, 

final, construite pe 8 – 16 măsuri muzicale. Astăzi Căluşul este structurat pe două secţiuni de sine 

stătătoare, Plimbarea şi Mişcarea, fiecare fiind construită diferit. Plimbarea pe un fragment între 3 şi 

5 fraze muzicale, Mişcarea între 4 şi 8 fraze muzicale. În unele situaţii apare Sârba din 

Căluş, aceasta fiind structurată pe 2 – 4 fraze muzicale. Fragmentul de bază al dansului în cadrul 

obiceiului are o formă strofică, construit prin alternarea a două secţiuni: A şi B (Plimbare şi 

Mişcare).  

Plimbarea are o structură simplă, formată din repetarea unor celule sau motive cinetice. 

Mişcarea (Brâul căluşeresc, aşa cum este denumit de anumiţi specialişti) este diferită din punct de 

vedere tipologic de la o localitate la alta, având o structură amplificată, formată din introducere, 

mişcare şi final. Motivul cinetic de introducere este diferit de la o localitate la alta reprezentând în 

majoritatea vetrelor motivul identitar pentru fiecare dintre acestea şi chiar pentru fiecare ceată. 

Căluşul are o mare frecvenţă a pintenilor pe sol sau în aer, motiv cinetic de bază ce 

determină un înalt grad de dificultate şi vigoare, paşi bătuţi, sărituri, bătăi pe sol, mişcări executate 

din culcat pe spate sau în faţă, deplasări mari pe linia cercului. [13, 20] 

 

  
Figura 1. Secvențe  din dansul Brâul. Figura 2. Secvențe  din dansul Călușul. 
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Figura 3. Secvențe  din dansul Ciuleandra. Figura 4. Secvențe  din dansul Hora. 

 

 

Mişcările cinetice predominante sunt: paşi săriţi, încrucişaţi în faţă şi în spate, paşi vârf-toc, 

plimbări bilaterale, pinteni, bătăi în acord şi accentuate cu lăsarea greutăţii, fluturări, rotaţii. 

În forma actuală, în cele mai multe situaţii, suprapunerea între muzică şi dans este concordantă, 

dimensiunea fiecărei figuri de căluş fiind egală cu fraza muzicală. 

Ciuleandra este un dans popular din Muntenia, cu ritm accelerat progresiv după melodia cu 

acelaşi nume (fig. 3). Dansul pornește ca o hora, lent si cumpătat si se transformă intr-un vârtej cu 

chiote în vartejul si năvala ritmului. Acest joc este un dans al destinului unde mulți își găsesc 

sufletul pereche. [17]  

Hora este cel mai vechi şi cel mai răspândit dans popular românesc (fig. 4). Se joacă de către 

femei şi bărbaţi, în cerc mare, dansatorii ţinându-se de mâini. Paşii sunt simpli, înainte şi înapoi, 

uneori combinaţi cu o mişcare laterală. Ritmul este binar şi tempoul potrivit. este un dans tradițional 

din România și Republica Moldova.  Este un dans țărănesc care reunește într-un cerc mare întreaga 

adunare.  Dansatorii se țin de mână, făcând 3 pași în diagonală în față, S-D-S,  urmați de bătaie cu 

dreptul, apoi în spate, trei pași D-S-D, bătaie cu  S, totodată învârtind cercul, în principiu invers 

sensului acelor  ceasului. Participanții cântă cu toții versurile cântecului fiind  acompaniați de 

instrumentiști. [18] 

Sârba este un dans popular românesc, din marea familie a dansurilor balcano-carpatice, 

răspândit în România și Republica Moldova, cu ritm foarte vioi, care se joacă de obicei cu dansatorii 

prinși în cerc (fig. 5). 

Sârba este un dans mixt, executat de femei și bărbați, cu o mișcare rapidă și ritm binar. 

Dansul se execută de obicei în semicerc, în care se mișcă simultan cu pași laterali, uneori și cu figuri 

de virtuozitate, dansatorii ținându-și mâinile pe umerii celui din stânga și celui din dreapta. Spre 

deosebire de horă, la sârbă întâlnim o mare bogăţie de ritmuri şi de tempouri, de poziţii diferite ale 

braţelor cu mişcări elegante și line în dansurile femeieşti şi virtuozitate în cele bărbăteşti. Însă, 

dincolo de abilitatea mișcărilor implicate în realizarea lui, dansul era o formă de a socializa, de a 

lega prietenii, relații, de a petrece, de voie bună. [13, 18]  

 

 
Figura 5. Secvențe  din dansul Sârba. 
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Jocuri populare din sudul Moldovei. Din toate creațiile folclorice cu rădăcini împlântate 

adânc in frumoasele și bogatele noastre tradiţii,dansul din sudul Moldovei se impune prin marea lui 

varietate coregrafică și muzicală. El face parte din folclorul nostru autohton.Ca și cântecele, 

basmele, legendele, baladele și poeziile populare,dansul românesc constituie o manifestare artistica 

ce exprima sentimentele, gândurile și năzuințele poporului și istoria lui multiseculara. 

Jocul popular este strâns legat de viața oamenilor și odată dezvoltarea societății, el trece prin 

necontenite transformări, se șlefuiește mereu, se cizelează, păstrându-și miezul, esența și 

debarasându-se de tot ce e trecător. Astfel,dansul popular moldovenesc s-a statornicit în forme 

artistice proprii, originale, având trăsături comune, esențiale, care leagă toate formele de exprimare 

coregrafică. [19]  

Caracterizând jocurile din sudul Moldovei, putem spune cu toata convingerea că ele se 

deosebesc prin virtuozitatea execuției și varietatea stilurilor. Repertoriul satelor sudice 

cuprinde: Hore de mâna, Hora în bătăi, Hora în două părți, Hora nunții, Hora flăcăilor, Hora 

drăgaicelor, Mocăneasca, Mocăncuța, Țărăncuța, Țânțărașul, Geamparalele . Există o mare 

diversitate de brâie – bătute, numeroase variante ale dansurilor Corăgeasca, Morișca, Floricica, 

Turturica, Arnăuțeasca, Călusarii, Căprița, Alunelul, Maramele, Crăițele, Drăgaica, Dunăreanca, 

Ciocârlanul, Bătaia, Mușamaua ș.a. De mare popularitate se bucură în această zonă jocurile 

bulgare : Recenița, Horo, Fârlicundac, Oica , și cele găgăuze : Duy ava, Kadânja ș.a. 

Dansul cel mai vechi și cel mai răspândit în Moldova de sud, ca și pe întregul plai românesc, 

este Hora, Hora Mare sau Jocul cel Mare. 

Jocuri populare Tăbăceasca -   dans bărbătesc de mare virtuozitate. Se mai păstrează în 

satul Giurgiulești. Potrivit mărturisirilor localnicilor, în special ale celor împărtășite de bătrânul 

Toader Cucoș, pe vremuri dansator neîntrecut și bun organizator al horelor cu muzică și dansuri, a 

participat în anul 1938 la un concurs de jocuri folclorice, care a avut loc la București. Dansatorii 

basarabeni din satul Giurgiulești au ocupat locul întâi în întreaga Românie. Dansul Tăbăceasca se 

joacă în formă de cerc închis și semicerc. Ținuta e lanț de brațe jos și numai câte o dată îndoite din 

coate ca la horă sau ridicate sus deasupra umerilor. Jocul are patru figuri foarte complicate și 

sincopate. 

Florica  - dans interpretat cu mare drag de localnicii de la sud. El impresionează nu numai 

prin numele sugestiv,ci și prin autenticitatea mișcărilor pline de vitalitate, armoni și specific 

național. După cum spun țăranii, Florica sau alintată Floricica este o tânăra fată, pe care o joacă 

flăcăul la horă, gingașă și frumoasa ca o floare de câmp. Creatori ai minunatului tezaur folcloric 

coregrafic, flăcăii de la sate își demonstrează măiestria îndeosebi când sunt admirați de fetele pe 

care le iubesc. Atunci joacă mai ușor, mai voinicește. Înaripați de inspirație, ei caută să se impună în 

ochii mândrelor ca cei mai chipeși și mai buni fără să-și dea seama, flăcăii improvizează o mulțime 

de mișcări și chiar uneori compoziții întregi de dans ce pornesc din simțul sufletului îndrăgostit. 

Aceste mișcări și compoziții autentice se cizelează cu timpul, se perfecționează și devin dansuri cu 

adevărat populare. Sunt numeroase cazuri când flăcăii creau jocuri noi, cărora le dădeau numele 

fetelor îndrăgite:Ilenuța, Floricica, Catincuța, Mărioara, Viorica, Aurica ș.a.  [15] 
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Brâul sau Brâul cu bătăi de la sud se joacă în jumătăți de horă semicerc. Dansatorii și 

brațele sprijinite pe umerii partenerilor, începând jocul ușor, apoi intensificând treptat mișcările. 

Dansatorul din capul rândului flutura uneori în mâna dreaptă o batista și spune o strigătură, iar 

ceilalți își dau drumul de brațe și se prind de cingătoare. [19] 
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ACTIVITĂȚILE  COREGRAFICE ȘI APORTUL LOR LA DEZVOLTAREA  

ESTETICĂ  A COPIILOR 
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Summary. At present, the activities are treated with a choreographic posturing as surface in 

the sense of fun, fun, since it is assumed that they do not require a great effort, and that it would not 

deserve a certain caution or a responsible attitude.  Not only parents, but also many teachers, or 

even those in administration, teaching institutions pay attention to learning dance activities, 

considering that any possible mounted dance and learned easily and quickly.  Such an attitude is 

incorrect and can generate results below expectations. 

 

 

Până a dezvolta noțiunea de activități coregrafice, este necesar să ne referim mai întâi la 

activitățile educaționale, pentru că ele reprezintă termenul-cheie de la care ulterior, derivă conceptul 

enunțat mai sus. Activitatea educaţională (didactică) se desfăşoară cu precădere în şcoală, aceasta 

fiind factorul primordial care intervine în formarea personalităţii copilului, atât direct cât şi 

indirect. Activităţile didactice pot fi: frontale (pe  clase), pe grupe (când procesul de învăţământ s-a 

realizat cu o grupă de elevi) şi individuale (efectuat pe un singur elev) (vezi anexa 1) [1, p.288]. 

La fel ca și activitățile educaționale, activitățile coregrafice pot fi, după modul de organizare 

a elevilor-dansatori, fie individuale, fie frontale sau de grup. Diferența constă în mediul în care se 

desfășoară nemijlocit acestea, precum și mijloacele și metodele specifice care sunt utilizate de către 

profesorul-coregraf cu scopul de a-și atinge obiectivele propuse. 

La etapa actuală, activitățile coregrafice sunt tratate cu o atitudine superficială, în sensul de 

distracție, amuzament, întrucât se presupune că ele nu necesită un efort considerabil și că nu ar 

merita o anumită atenție sau  o atitudine responsabilă. Nu doar părinții, dar și mulți pedagogi, sau 

chiar cei din administrația instituțiilor de învățământ, nu acordă atenție activităților de învățare a 

dansului, considerând că orice dans este posibil de montat și învățat ușor și rapid. Astfel de atitudine 

este incorectă și poate genera obținerea unor rezultate sub așteptări. 

Pentru ca o mișcare să fie frumoasă și expresivă, ea trebuie să fie executată corect, liber, 

neforțat. Atingerea măiestriei coregrafice se produce în urma antrenamentelor sistematice, care 

transformă corpul copilului în unul suplu, rezistent și elastic, iar orice deplasare a lui- armonioasă și 

fixată. 

Odată cu formarea competențelor de dans, în cadrul activităților coregrafice o atenție 

deosebită se acordă organizării copiilor. Emotivitatea, precum și entuziasmul copiilor pentru 

executarea mișcărilor în muzică favorizează integrarea acestora în colectiv. De asemenea, formarea 

abilităților de a înțelege și a îndeplini cerințele profesorului-coregraf, de a se include activ în 

activitate, de a se simți tratat egal într-un grup anume. Dezvoltarea capacităților motrice firești 
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(mers, alergat, sărituri) și educarea posturii corecte a copiilor, reprezintă o sarcină a activităților 

coregrafice de primă importanță [2]. 

Este necesar de a educa în copii atitudinea conștientă de posedare a mersului și de a-i învăța 

să urmărească după ținuta și mișcările lor, nu doar în timpul dansului, dar și în viața de zi cu zi. 

Pentru copii devine importantă dorința de a atinge rezultate bune, de aceea lecțiile de dans- ca formă 

de bază a activității coregrafice, trebuie să fie organizate într-o manieră optimă pentru a fi  apreciate 

și pentru a li se înțelege rostul. 

Practicarea sistematică a activităților coregrafice în ansamblu: are un efect benefic asupra 

siluetei; contribuie la diminuarea defectelor fizice; atribuie aspectului fizic sobrietate, eleganță. 

Datorită dansului orice mișcare devine logică, organizată și rațională. Aceste calități adaugă un plus 

la beneficiile predării coregrafiei pentru sistemul educațional [2]. 

De asemenea, dansul influențează asupra formării culturii lăuntrice a copiilor. Activitățile 

coregrafice se îmbină organic cu însușirea normelor etice, de comunicare și comportament. 

Reținerea, amabilitatea, modestia, atenția față de ceilalți și față de dispoziția acestora, bunătatea și 

empatia - sunt trăsături care se formează la elevii-dansatori în urma lecțiilor de coregrafie, și care, 

ulterior, le sunt de folos în activitatea cotidiană. Altfel spus, activitățile coregrafice contribuie la 

educarea caracterului copilului. Deoarece activitatea de învățare are loc în grup, având un caracter 

colectiv, activitățile coregrafice dezvoltă simțul responsabilității față de colegi, abilitatea de a ține 

cont și de interesele celorlalți. 

Dansul este unul din mijloacele educației estetice și artistice. Ca și oricare altă artă, dansul 

poate genera o satisfacție estetică. Orice dansator are sentimental libertății și ușurinței mișcărilor, 

datorită capacității de a-și conduce propriul corp. prrecizia, frumusețea și plasticitatea cu care se 

execută pașii de dans, generează, în consecință, ajungerea la ceea ce numim satisfacție estetică [2]. 

Astfel, observăm că dansul ocupă un rol esențial în procesul de educație a copiilor. 

Versatilitatea lui permite de a combina mijloacele muzicale, plastice, fizice și sportive, etice, care 

condiționează dezvoltarea estetico-artistică a copiilor. 

În procesul instructiv-educativ, între toate mijloacele enumerate mai sus există o 

interdependendență. În arta coregrafică, frumusețea și perfecțiunea formelor au o strânsă legătură cu 

frumusețea conținutului ascuns al dansului. În această fuziune constă puterea acțiunii educaționale. 

Executarea dansului poartă în sine elemente ale creativității artistice. Dansatorul tinde prin 

intermediul interpretării în mod frumos și perfect din punct de vedere estetic, a dansului, să-și 

exprime emoțiile. Procesul de însușire a dansului reprezintă punctul de plecare al sferei artistice. 

Odată cu însușirea vocabularului coregrafic, are loc înțelegerea pasivă a frumosului, prin depășirea 

tuturor greutăților de către dansator, prin depunerea efortului considerabil pentru a putea recepta 

deja activ frumosul. În consecință, gustul său estetic devine tot mai subtil, aprecierile estetice ale 

sferelor vieții mult mai mature. Arta dansului este un emițător de energie pentru copil, îl umple de 

puteri, îi satisface necesitatea de joc, de sărbătoare. 

Învățarea coregrafiei soluționează sarcini de ordin atât didactic, cât și artistic. Acestea au la 

bază dezvoltarea capacităților artistice la elevi, promovarea dragostei față de dans, interpretarea 

corectă și estetică a mișcărilor coregrafice, însușirea limbajului artei coregrafice. În calitate de artă, 

dansul contribuie la cunoașterea realității, la formarea propriului orizont de cunoaștere. 
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Implementarea conceptului de dans are loc prin mai multe mijloace specifice. Pentru ca ideile și 

sentimentele dintr-o operă să fie percepute de către spectator și retrăite de acesta, este nevoie ca ele 

să ―îmbrace‖ o oarecare formă. 

Dansul reprezintă un amalgam de mișcări expresive și îmbinate armonios, care sunt unite 

printr-un ritm comun și determină exprimarea gândurilor și sentimentelor dansatorilor. Educația 

coregrafică este strâns legată de educația fizică. Nu este posibil de a poseda o tehnică coregrafică, 

fără a dispune de o condiție fizică respectivă. De gradul de supunere al corpului copilului antrenat în 

dans, depinde calitatea însușirii deprinderilor coregrafice, precum și abilitatea de a dezvălui 

conținutul dansului. Acest fapt nu este necesar doar pentru dansator, dar și pentru spectator, întrucât 

cel din urmă percepe actul coregrafic prin intermediul dansatorului [2]. 

Fiind rezultatul creației copilului, sau al profesorului-coregraf, dansul presupune același 

volum de efort din partea copilului, întrucât ambele tipuri de dans presupun activizarea capacităților 

artistic-creatoare, mobilizarea tuturor forțelor din partea copilului. În ambele cazuri este nevoie de 

iscusință, plasticitate, atenție, memorie, imaginație, spirit de observație, cu mici diferențe. 

Necesitatea de a memora mișcările de dans și ordinea lor întărește memoria. Necesitatea de a 

transmite prin mișcare conținutul dansului, de a exprima în imagini vizuale gânduri și sentimente, 

dezvoltă capacitățile artistice, imaginația și spiritul de observație, deoarece este imposibilă formarea 

unei imagini simple, fără a avea format un bagaj propriu de observații proprii. 

Fără a înțelege conținutul unui dans, nu e posibilă interpretarea acestuia. Orice copil, atunci 

când dansează, trebuie să înțeleagă pe cine imită, ce face și ce idee sau emoție exprimă. Acest tip de 

comprehensiune facilitează sarcina pe care și-o propune educația moral-estetică în raport cu 

copilul-dansator. 

Activitățile coregrafice contribuie la fortificarea calităților morale prin intermediul alegerii 

potrivite a repertoriului muzical-coregrafic, precum și a organizării întregului prices instructiv-

educativ. 

Referindu-ne la activitatea educațională a dansului, avem în vedere imaginea artistică, dar și 

satisfacția estetică pe care o generează acesta. Însă această stare se declanșează în momentul când 

copilul posedă bagajul necesar de cunoștințe, capacități, deprinderi, atunci când mișcările 

coregrafice capătă stilul propriu în execuție, acestea devin naturale, iar dansatorul își poate permite 

să nu se gândească la tehnica dansului, ori la modul de interpretare a unei mișcări anumite, dar va 

deveni un tot întreg cu muzica, completând imaginea artistică. 

Pentru a căpăta deprinderi coregrafice este nevoie de mult efort. Sarcina profesorului-

coregraf este de a-i stabili elevului un scop anumit, pentru ca anume tinderea spre realizarea acestuia 

îi va aduce bucurie. 

Obiectivele activităților coregrafice, mai exact a lecțiilor de dans vizează [2]: 

A. Familiarizarea copiilor cu operele de artă coregrafică- model, condiționând astfel 

ridicarea nivelului culturii coregrafice, dezvoltarea gustului estetic și a perceperii corecte 

a frumosului; 

B. Stimularea cunoașterii bazelor artei coregrafice, prin asigurarea cu volumul necesar de 

informație, de capacități și deprinderi în domeniul vizat, în corespundere cu 

particularitățile de vârstă ale acestora și mediul instituțional și afectiv. 
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Deducem că prin atingerea obiectivelor enumerate mai sus, are loc consolidarea rolului 

major pe care-l au activitățile coregrafice în dezvoltarea estetică a copiilor. Formarea atitudinii 

estetice, a convingerilor, precum și a judecății estetice prin intermediul dansului reprezintă un mijloc  

nu doar agreabil de educare a tinerei generații și a societății în general, dar și destul de eficient, 

datorită caracterului praxiologic, pe care-l posedă coregrafia ca disciplină, precum și a mediului 

specific, în care aceasta se desfășoară. 
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                    COMORILE  FOLCLORULUI  LOCAL 

 

 

Andreea Lavinia GHENTA,  prof. ed. fizică  și  sport, 

gradul didactic II,  Școala gimnazială ”Nicolae Iorga”,  

            com. Pîngărați, jud. Neamț, România 

 

Summary. The Romanian folk dance is a collective artistic manifestation that expresses itself 

directly, naturally and inthe original way.The instinct for rhytm  generates with all the strength and 

vitality of the multiforme creations of popular dance.He expresses in a varietty of. forms,the social 

and imaginative variotion of the people.The connection between the outward movements and the 

inner rythm is melted into a perfect unit.The people live the phenomen of  dance without adopting a 

deliberate attitude,for the living of the dance in all spontaneity of expression,is ajustification and 

satisfaction of interprets. 

 

 

Dansul străvechi al poporului român a început prin a câştiga expresia unei comuniuni etnice, 

îndrăgit de toate categoriile vârstelor, având un ecou sărbătoresc ocazional, intrând tot mai mult în 

rândul manifestărilor consacrate reuniunilor săteşti.  

Caracterul de generalizare al jocului folcloric străvechi românesc va reprezenta imaginea 

existenţei umane. 

Pentru a determina premisele etnoculturale ale coregrafiei folclorice româneşti străvechi, ar 

trebui să încercăm refacerea rădăcinilor milenare de structuri reprezentative: 

 unitatea rădăcinilor coregrafice folclorice de continuitate (traco-geto-dacice); 

 caracterul general valabil, armonic, definitoriu ―creaţia horală‖; 

 specificul colectiv de creaţie. 

Dansul popular românesc este o manifestare artistică colectivă care se exprimă direct, în mod 

natural şi original. Instinctul pentru ritm generează cu toată forţa şi vitalitatea creaţiile multiforme 

ale dansului popular. El exprimă, în forme variate, variaţia socială şi imaginativă a poporului. 

Legătura dintre mişcările exterioare şi ritmul lăuntric, este topită într-o unitate desăvârşită. Poporul 

trăieşte fenomenul dansului fără să adopte o atitudine deliberată, căci trăirea dansului în toată 

spontaneitatea de exprimare, este justificarea şi satisfacţia interpreţilor. 

  Dansul popular românesc se caracterizează printr-o bogăţie nesfârşită de mişcări izvorâte din 

miile de jocuri existente, într-o mare varietate a stilurilor proprii fiecărei regiuni şi prin vigoarea, 

veselia naturală, temperamental şi dinamismul interpretării. În construcţia dansului românesc se 

întâlnesc o mulţime de forme, o variaţie plăcută de tempouri, o ritmică bogată şi nuanţată.[1, p.67] 

Unele dansuri sunt simple şi line, fără a fi totuşi naive. În simplitatea lor aparentă există o 

profunzime de concepţie şi o expresivitate directă de mare valoare artistică. Unele dansuri sunt vii şi 

îndrăzneţe, viguroase şi trepidante. Multe dansuri au un pronunţat caracter social, în legătură cu 

anotimpurile sau cu muncile agricole. 
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Dansurile populare îşi au explicaţia nu numai în dansurile de toate zilele a poporului sau în 

legătură cu muncile din cuprinsul anului, ci în ele se reflectă din plin influența peisajului în mijlocul 

căruia iau naştere. Caracterul dansurilor noastre populare, variază după tipologia fiecărei regiuni, 

căci diferenţa de peisaj şi de atmosferă, creează o mare varietate de ritmuri, de compoziţii muzicale, 

de costume şi stiluri de dans. 

Varietatea dansurilor româneşti este aşa de nuanţată, încât repertoriul lor diferă de la sat la 

sat. în cuprinsul aceleaşi regiuni, întâlnim multe dansuri sub nenumărate variante, iar aceeaşi 

denumire o găsim pentru diferite dansuri răspândite pe întinderea unui spaţiu foarte întins. 

       Mişcarea picioarelor pe podea. Picioarele în dansul popular românesc lucrează în diferite 

poziţii. Poziţiile din dansul de caracter sunt poziţiile întâlnite în mod normal în dansurile româneşti, 

căci picioarele se mişcă în general în atitudine dreaptă, adică cu genunchii si vârfurile paralele. 

Mobilitatea genunchilor este o trăsătură esenţială în dansurile româneşti, căci piciorul întins 

se întâlneşte numai la salturile în aer şi în bătăile ardeleneşti pe cizmă, iar la fete, în tehnica 

piruetelor pe călcâi. 

          Aşezarea picioarelor pe podea se poate face cu: talpa, perniţa, vârful sau tocul. Talpa este 

ţinută în general în poziţia naturală. Întinderea vârfurilor nu se forţează niciodată. În unele mişcări 

vârful se desprinde de pe podea, dar piciorul rămâne sprijinit pe toc. În dansul de caracter românesc 

aşezarea picioarelor pe talpă se face în diferite poziţii, bine precizate. 

Principalele grupe de mişcări a picioarelor pe podea sunt paşii, care pot fi:  simpli-normali, 

alăturaţi, nedepăşiţi,vârf-toc sau toc-vârf, genuflexiuni, extensii, glisanţi, încrucişaţi în faţă sau în 

spate, pinteni pe podea sau răsucirea picioarelor,rotarea picioarelor pe podea. 

 Bătăile pe podea care sunt: pline - cu lăsarea greutăţii corpului, în acord - fără lăsarea 

greutăţii corpului,glisate (şterse). 

În bătăile pe podea trecerea piciorului de pe vârf pe toc, de pe toc pe vârf creează o mare 

varietate ritmică, iar împreună cu grupa bătăilor tind să dezvolte uşurinţa de a executa în diferite 

combinaţii ritmice mişcările de tehnică a bătăilor. 

        Mişcarea picioarelor în aer se realizează prin ridicarea picioarelor în aer. Picioarele pot 

acţiona în diferite atitudini: deschisă, dreaptă sau întoarsă,amplitudinea ridicării şi poziţia articulaţiei 

genunchiului sunt redate prin indicarea unghiului de ridicare cu amplitudini diferite şi cu diferite 

poziţii ale articulaţiei genunchiului. 

       Grupele de mişcări ale picioarelor în aer sunt diferite sărituri drepte sau prin forfecarea 

piciorului, pinteni,  răsuciri de picioare, rotări ale picioarelor. 

Mişcările de braţe  însoţesc mişcările picioarelor într-o coordonare perfectă mai ales în 

jocurile ardeleneşti, unde braţele lucrează liber, pocnind din degete. 

        Braţele sunt întrebuinţate diferit la jocurile noastre populare. Ele pot fi prinse de mâini sau 

degete, în horă, prinse în brâu chimir sau bete, încrucişate la spate sau în faţă sprijinite pe umeri ca 

la sârbă, prinse de subţiorii partenerei, de braţ, de antebraţ ca la jocurile de perechi ardeleneşti, unde 

poziţia braţelor se schimbă după necesităţile şi estetica figurilor. 

           În dansurile de perechi există nenumărate poziţii de braţe. Unele sunt specifice unor mişcări, 

altele sunt de trecere de la o figură la alta. Ţinuta braţelor se deosebeşte după dans şi după stilul 
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fiecărei regiuni. Astfel există foarte multe variaţii pentru aceeaşi ţinută a partenerilor la un joc 

întâlnit la aceeaşi regiune. 

           Pocniturile din degete sunt caracteristice jocurilor ardeleneşti. Mişcările braţelor sunt 

combinate în aceste dansuri cu bătăi din palme, bătăi pe carâmbul cizmei, pe pulpă sau pe coapsă. 

Există mai multe stiluri de a bate cu palma pe cizmă, cu diferenţe simţite între ele. Bătăile din palme 

se întâlnesc nu numai la figurile fecioreşti de bătaie pe cizmă ci şi la unele dansuri de ansamblu, 

unele brâuri si jocuri bănăţene. 

           În dansurile cu obiecte cum sunt ciomegele la Căluş, sucitoarele, bota sau bâtele la jocurile 

ciobăneşti, mişcările braţelor depind de posibilitatea de a mânui obiectul respectiv. Ciomagul, bota 

sau băţul nu sunt numai un sprijin pentru salturi, ci şi un element decorative si un simbol.   

          Ţinuta corpului în dansul românesc este dreaptă, liniştită şi mândră. Corpul nu execută 

întoarceri precitipate, aplecări rupte sau schimbări bruşte dintr-o altitudine în alta. În horele iuţi 

olteneşti, din pricina repeziciunii paşilor, corpul jucătorilor este aplecat înainte spre centrul horei, iar 

în jocurile de linie corpul se apleacă mult în faţă pentru a creste elanul mişcării generale de 

înaintare. În jocurile învârtite din Ardeal ţinuta fetelor este remarcabilă prin sobrietate şi eleganţă. 

Ele execută figurile cu precizie in jurul băiatului sau pe sub mână, înşurubând piruetele pe călcâie pe 

o verticala perfecta. 

          Capul în dansul românesc se ţine întotdeauna drept, demn, fără afectare sau aroganţă. Dansul 

românesc nu cunoaşte mişcări speciale pentru cap. Interpreţii privesc totdeauna în direcţia mişcării.   

           Umerii au un rol important în dansul românesc. Ţinuta lor iniţială este dreaptă şi neîncordată, 

iar în timpul dansului se mişcă vizibil, ridicându-se şi coborându-se. La hore, umerii se lasă 

antrenaţi de mişcările braţelor. La sârbe, umerii saltă pe accentual pasului, antrenând și braţele, care 

flutură într-o mişcare uşor ondulată. La brâie, jocul umerilor este şi mai intens. Ei sunt tremuraţi în 

mişcări mărunte, în sus şi în jos au scuturaţi cu putere spre faţă şi spre spate, în ritmul viu al 

jocului.  La jocul de doi unde umerii saltă atât de sugestiv, încât jocul pare a-şi menţine ritmul, 

numai prin această înălţare şi coborâre a lor. Pentru a executa uşor aceste mişcări, fata prinde băiatul 

aşezând braţul ei stâng pe umărul lui drept şi cu mâna dreaptă pe după talie, astfel că umerii lucrează 

liberi și neîncordaţi. 

            Descompunând forma integrală a dansului în unităţile sale cele mai mici, reprezentate 

prin mişcări simple (pas, săritură, balans, etc.) se ajunge la elementul, celula, motivul, figura 

coregrafică [2, p.48].  

Elementul coregrafic care este compus din faze ce pot fi analizate teoretic separat, are 

calitatea ca prin fuzionarea cu alte elemente să formeze grupe de mişcări legate între ele. Prin 

repetarea identică sau alternantă a elementului coregrafic se formează o succesiune de mişcări care, 

în cadrul dansului poate avea un rol introductiv sau de legătură între două unităţi. 

Celula coregrafică este o unitate de mişcare ce are în desfăşurarea dansului o oarecare 

independenţă. Este o entitate mică, formată din două trei mişcări, cu o anumită configuraţie (de 

ordin ritmic sau cinetic şi se grupează în jurul unui accent principal. 

Motivul coregrafic este cea mai mică entitate a dansului, care exprimă o imagine artistică 

(coregrafică). Are construcţie bine definită în care mişcările stau în raporturi fixe între ele, având, de 

cele mai multe ori, două accente principale. Funcţia sa este, ca prin anumite procedee de construcţie, 
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să realizeze entităţi coregrafice mai mari. În anumite cazuri (în dansurile de construcţie motivică) el 

poate înlocui figura coregrafică. 

Figura coregrafică constituie entitatea cea mai importantă din punct de vedere al exprimării 

artistice. Figura trebuie înţeleasă nu numai ca o sumă matematică a motivelor care o formează, ci ca 

o entitate superioară calitativ, expresia unui conţinut de idei bine determinat. O figură prin repetare 

poate, în multe cazuri să constituie un dans. Din punct de vedere al conţinutului şi dimensional – în 

cazul dansurilor concordante cu muzica – figura corespunde cu fraza muzicală. Ca şi conţinut 

coregrafic (cinetic), figurile pot fi omogene şi eterogene.  

Dansul popular moldovenesc se caracterizează printr-o varietate interpretativă de la o zonă a 

ţării la alta. 

Întâlnim o mare bogăţie de ritmuri şi de tempouri, de poziţii diferite ale braţelor cu mişcări 

elegante și line în dansurile femeieşti şi virtuozitate în dansurile bărbăteşti. Seria de elemente 

tehnice bine definite determină un specific naţional bine pronunţat al dansurilor populare 

moldoveneşti. Cu asemenea temperament se interpretează și dansurile găgăuzeşti, bulgare, care 

influenţându-se reciproc, păstrează un limbaj expresiv și caracteristic dansurilor moldoveneşti. 

După structura metro-ritmică și după mișcare dansul poate fi sistematizat astfel: 

• de „sârbă‖ (măsură de 2/4, sânt executate într-o mișcare rapidă de bărbați și femei în 

cerc, care se țin cu mâinile de umeri); 

• de „bătută-horă‖ (măsură de 2/4, sânt executate într-o mișcare rapidă, bătutele sânt 

executate, de obicei, de bărbați și includ mișcări virtuoase); 

• horele − (de bărbați și de femei, în ambele cazuri participanții formează un cerc sau 

semicerc și se țin de mâini); 

• de „ostropăț‖ (țin de dansurile de ritual, măsură de 7/16 sau 3/8, se execută într-o 

mișcare rapidă, de obicei, individual, cu un obiect din zestre ținut în mâini); 

• de „hora-mare‖ (măsură de 6/8 sau 3/8, se execută într-o mișcare moderată și înceată, 

participanții formează un cerc, ținându-se de mâini, care sânt îndoite în coate și ridicate 

la nivelul umerilor). 

În dependență de rolul lor social dansurile populare moldovenești se clasifică: în dansuri 

rituale, legate de obiceiurile calendarice („Capra‖, „Călușarii‖) și de familie („Dansul miresei‖, 

„Zestrea‖, „Jocul mare‖), în dansuri nerituale, care, la rândul lor, pot fi divizate în dansuri cu obiect 

„Coasa‖, „Poama‖, „Ițele‖, „Sfredelușul‖, „Sâsâeacul‖, „Tăbăcăreasca‖, „Zdroboleancă‖, „Coșerul‖, 

„Jocul fierarilor‖  – redau procesul de muncă. „Haiduceasca‖, „Voiniceasca‖, „Arnăutul‖  – 

oglindesc luptă eroică a poporului. „Ilenuța‖, „Catincuța‖, „Parascița‖, „Mititica‖  – redau chipul 

femeii. „Trandafirul‖, „Busuiocul‖, „Oleandra‖, „Rața‖, „Ghiocelul‖, „Liliacul‖, „Hulubul‖, 

„Căluțul‖ – sânt consacrate florei și faunei. „Fulgerul‖, „Vântul‖ – redau fenomenele naturii. 

Satirice – jocul „Șolticul‖. [3, p.34] 

Paşii cu diferite deplasări largi sau mărunţi pe loc, paşii sincopaţi sau schimbaţi, sau în 

succesiune, dar şi poziţia braţelor în timpul dansurilor, ritmul diferit fac să deosebim mai multe 

variante ale unuia și aceluiaşi dans în diferite părţi ale ţării. 
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VALORIFICAREA DANSULUI POPULAR ROMÂNESC 

ÎN CADRUL  SERBĂRILOR DIN GRĂDINIȚĂ 

 

  

Gina GHEORGHIU,  prof. pentru învățământul preșcolar, 

 Școala Gimnazială nr.8  Piatra Neamț, România 

 

Summary. Preschool represents a good age in familiarization with the port and traditions of 

Romanian people, with the beauties of country and history of the nation. In the context in which the 

Romanian family no longer has its roots in the Romanian countryside, when children don't have 

contact with the ancestral hearth of the grandparents, the school remains the main pawn in 

perpetuating information about the popular traditions and the spirit of our people. Capitalizing the 

beauty of popular traditions and customs, during the celebrations of holidays with preschoolers, we 

manage to beautify children's lives by helping them understand the message and content of these 

popular customs, adapting them to the particularities of their age and individual artistic skills. 

 

Motto:  „Cine a stârnit horile 

                  Aibă ochii ca florile 

                  Si fata ca zorile, 

                  Ghersul ca privighetorile.” 

 

  Grădinița este o etapă importantă în copilăria oricărui prichindel. Cu drag își vor aminti de 

emoțiile care îi cuprindeau în cadrul serbărilor din grădiniță, când, intrând în pielea unor personaje 

îndrăgite, interacționau cu colegii, interpretau cu inocență roluri, dansau și cântau. Amintirea 

participării la primele serbări și concursuri în copilărie vor rămâne în sufletul copiilor toată viața. 

Serbările și concursurile școlare constituie o modalitate importantă prin care copiii învață să 

cunoască, să prețuiască și să respecte tradițiile și obiceiurile populare specifice zonei în care trăiesc 

și de ce nu, de pe întreg cuprinsul gliei strămoșești. 

Nouă, cadrelor didactice, ne revine nobila sarcină de a face cunoscut valorosul tezaur 

folcloric românesc, arta populară românească, care reprezintă o nestemată culturală, o particică din 

spiritul poporului român, care, din păcate, în conjunctura actuală, este din ce în ce mai poluat cu 

inserții străine și  kitsch-uri . 

Preșcolaritatea reprezintă vârsta propice familiarizării cu portul și tradițiile poporului român, 

cu frumusețile țării și cu istoria neamului. Toate acestea au dăinuit în spațiul Carpato-Danubiano-

Pontic, datorită românilor aderarăți care au știut să conserve și să ofere înaintașilor elemente 

folclorice autentice, de valoare națională, asigurând astfel, transmiterea din generație în generație a 

specificului poporului român. 

În contextul în care familia românească nu-și mai are rădăcini în ruralul românesc, când 

copiii nu mai au contact cu vatra strămoșească a bunicilor, școala rămâne pionul principal în 

perpetuarea informație despre tradițiile populare, despre spiritul poporului nostru. 

Valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu preșcolarii 

reușim să înfrumusețăm viața copiilor, îi ajutăm să înțeleagă mesajul și conținutul acestor obiceiuri 
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populare, adaptându-le particularităților de vârstă și aptitudinilor artistice individuale. În calitate de 

educatori suntem obligați să facem din creația noastră populară o carte de vizită cu care să batem la 

porțile cunoașterii și cu care vom fi primiți și apreciați fără îndoială oriunde în lume. Serbările aduc 

lumină în sufletul copiilor, dau aripi imaginației, creează o atmosfera plină de plăcere, bucurie. 

În transmiterea obiceiurilor și tradițiilor în serbările preșcolare am pornit de la ideea că nu 

există o altă formă complexă de manifestare artistică la nivelul acestei vârste, care să poată promova 

în mod armonios și accesibil particularitățile tradițiilor populare românești. 

Integrarea acestor conținuturi nu se face întocmai ușor. 

Pentru reușita unor serbări cu tematică folclorică, în special de promovare a dansului 

popular, sunt necesari mai mulți pași de urmat [3.p.105-120; 4, p.154-155]: 

 alegerea ocaziei/tradiției populare care se dorește a fi accesată; 

 selectarea cu grijă a materialului folcloric – dansul/dansurilor populare, acestea să fie 

accesibile  și cât de cât cunoscute de către copii; 

 testarea și selectarea copiilor cu potențial și cu dorință de învățare (obligarea copiilor în 

executarea dansului fără ca aceștia să își dorească este total greșită); 

 familiarizarea copiilor cu dansul, respectiv prin vizualizarea lui pe ecran sau live, 

execuția fiind realizată de către un grup/ansamblu de dansatori experimentați; 

 observarea costumației, a mișcărilor, a formațiilor  în care dansatorii se grupează, 

audierea melodiei, a strigăturilor; 

 demonstrarea dansului/pașilor, de către o singură pereche; 

 învățarea de către copii a pașilor de dans, la început fără muzică, doar cu numărătoarea 

timpilor, ulterior cu muzica; 

 îmbinarea pașilor și învățarea formațiilor (perechi, semicerc, cerc, grupuri mici fete/ 

băieți.  

Calitatea  execuției dansului depinde în mare măsură de  valoarea muzicii care îl 

acompaniază. Această trebuie să fie expresivă, să aibă o linie  melodică vie și variată,  cu schimbări 

frecvente ale ritmului, tempoului  sau  dimpotrivă să fie lentă, plină de simplitate și armonie, dar  

adecvată conținutului și structurii dansului. Este foarte adevărată și  concis exprimată această idee 

astfel: „Într-un dans,  muzică are o funcție deosebită: ea este de fapt sufletul  acestuia cuprinzând și 

determinând structura, caracterul, temperamentul lui.‖ [8, p.31] 

Obiectivele pe care mi le-am propus în învățarea de către copii a dansurilor populare „Hora‖ 

și „Sârbă‖ au fost următoarele [2, p.  92, 97, 103]: 

 educarea capacității de receptare a ritmului melodiilor celor două jocuri populare; 

 formarea și dezvoltarea deprinderilor de a interpreta după model/demonstrație și apoi 

independent, un parcurs  coregrafic de mici întinderi; 

 dezvoltarea motivației de a prețui și valoriza frumusețea folclorului prin jocul popular; 

 formarea deprinderilor de redare a jocului popular îmbinând mișcarea, ritmul/muzică și 

strigăturile.   

Activitățile de învățare au constat în  (fig. 1) [3, p.102,109, 144; 7, p.10]: 

- exerciții ritmice  folosind bătăi din palme, în bancă, din picior; 
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- măsurarea ritmului  prin numărare, bătăi din palme; 

- exerciții de modificare a ritmului  unei melodii pe traseul andante/presto și marcarea 

acestuia  prin mers pe loc sau deplasare; 

- respectarea igienei corporale prin schimbarea echipamentului utilizat/deplasări  cu 

aceeași pași pe trasee  coregrafice scurte; 

- repetarea mișcării de la un tempo foarte rar până la cel necesar; 

- însoțirea mișcării cu  numărări sau numirea piciorului care execută mișcarea (numărarea 

se poate face în cor sau de către conducător); 

- mers în cadență cu pas adăugat  câte unul și în perechi/mers cu bătaie simplă/dublă pe 

fiecare pas; 

- sărituri pe un picior cu desprinderea celuilalt de pe sol, puțin îndoit; 

- exersarea şi corectarea individuală şi a colegilor; 

 

 

 
 

Figura 1. Secvențe din  cadrul serbării ”Datini și obiceiuri în Moldova”  

 (dansurile populare ”Hora”, ”Sârba”), grupa mare ,  

grădinița P.P., nr.5 din Piatra Neamț, România. 
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- mers cu numărare,  cu deplasare  înainte-înapoi,  dreapta-stânga, în același număr de 

măsuri, combinații ritmice de pătrimi, optimi-pătrimi; 

- executarea mișcării de a se învârti pe  sub mână pe vârful piciorului stâng, apoi pe drept; 

- exerciții de executare a pașilor de sârbă; 

- exerciții de executare a pașilor de horă, 

- corectare a poziţiilor defectuoase în timpul propriilor execuții; 

- manifestarea  iniţiativei în relaţiile interpersonale, în grup; 

- deplasări  cu aceeași pași pe trasee  coregrafice scurte; 

- repetarea mișcării de la un tempo foarte rar până la cel necesar; 

- însoțirea mișcării cu  numărări sau numirea piciorului care execută mișcarea (numărarea 

se poate face în cor sau de către conducător); 

- mers în cadență cu pas adăugat  câte unul și în perechi; 

- mers cu bătaie simplă/dublă pe fiecare pas; 

- activități ritmice pentru perceperea și  însușirea conștientă a duratelor care, în 

succesiunea lor, creează ritmul; 

- recunoașterea  chiuiturilor  după ritm; 

- interpretarea  chiuiturilor  din repertoriu în nuanță  cerută (de exemplu,  de  reprodus  un 

repertoriu de  strigături  receptate după auz, respectând intonația corectă); 

- evidențierea, prin mișcarea corpului, a conținutului de idei al textului; 

- acompanierea  chiuiturii   cu bătăi ritmice  din palme,  ușor cu degetul în bancă, mers  

ritmic. 

 Asigurarea costumelor, în general a recuzitei, constituie un punct important în atingerea 

scopului major de implementare a jocului popular în cadrul serbărilor. Costumul popular este ales în 

funcție de zona în care trăiesc și se dezvoltă preșcolarii, în raport cu dansurile populare prezentate 

cât și în funcție de posibilitățile părinților sau a grădiniței în care se desfășoară serbarea. În paralel 

cu învățarea dansurilor populare, copiii învață și despre costumul popular, elementele constitutive, 

culori specifice zonei, desene sau cusături pe îi, catrințe, pieptare, barnete, ițari sau batice. 

Regionalismele sunt asimilate prin game largi de sinonime, în timpul repetițiilor exersându-se 

denumirile părților componente ale costumului popular. Strigăturile sau chiuiturile înglobează multe 

regionalisme, acestea dând o coloratură aparte actului artistic, care tinde cât mai mult spre 

autenticitate. [1, p.11; 7, p.2] 

Serbările cu subiect folcloric se desfășoară în general la sfârșitul anului calendaristic, zona 

Moldovei având o varietate foarte mare de tradiții și obiceiuri de Anul Nou, începând cu jocul 

Caprei, dansul Caiutilor, mascații, dansul Urșilor, Irozii și Steaua, și terminând cu dansuri populare 

consacrate cum ar fi Hora și Sârbă.  În aceste situații recuzita este mai complexă, începând cu 

clopoței, măști, bate, capre din oglinzi și cordele și continuând cu piei de urs, costume pentru 

personajele din benzile lui Jianu sau Irozi, tobe mari și mici, buhăi, trompete și alte instrumente 

muzicale. [6, p.57, 63] 

Cadrul ambiental în care se desfășoară, de regulă, o serbare cu specific folcloric, este foarte 

important, deoarece copiii devin mici actori interpreți ai dansului popular, ei vin în calitate de 

musafiri, onorează gazdă cu vizită și dansul lor, dansul având semnificații aparte, de belșug, de 
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prosperitate, de urare de sănătate și pace pentru gazdă și invitații care întâmpină Nașterea Domnului, 

implicit sosirea Noului An. În sensul acesta, educatoarele antrenează copiii și familiile acestora să se 

implice în crearea cadrului propice desfășurării acestui gen de serbare, creând împreună climatul 

unei gospodării de țărani moldoveni care își așteaptă colindătorii și urătorii. Nu lipsește bradul 

împodobit, tindă sugerată de mici adaptări decorate cu ștergare, ulcele și icoane, masă este plină cu 

colaci, mere și nuci. 

Finalitatea dorită după pregătirea și desfășurarea serbării folclorice este investigarea, 

explicarea şi interpretarea fenomenului muzical folcloric, utilizând concepte specifice, asimilarea 

unui repertoriu reprezentativ pentru genurile abordate, manifestarea unei atitudini pozitive şi 

responsabile faţă de tradiţiile şi creaţiile folclorice, trezirea interesului și preformarea în domeniul 

dansului popular și în general a artei populare [5, p.10, 23] 

          Dansul popular este poartă spre identitatea unui popor, mijloc de transmitere a valorilor 

culturale și prilej de cunoaștere a folclorului național.[5, p.39] 

Dansul este mai mult decât o simplă mișcare acompaniată de muzică. Plasticitatea și vitalitatea sunt 

împletite armonios cu artă mișcării, a simțirilor și a trăirilor. Dansul este o punte de armonie între 

minte-corp și emoții.[1, p.15] 

Să-i învățam pe copii să prețuiască și să respecte obiceiurile și tradițiile în care s-au născut, 

să-i învățam să iubească meleagurile natale, portul românesc și pe români. Să le sădim în suflet 

aceste elemente definitorii ale identității neamului românesc fără de care nu am mai putea ști de 

unde veni și cine suntem de fapt noi românii pe acest pământ. 

―Dansul este cea mai elevată, cea mai emoționantă, cea mai frumoasă dintre arte, pentru că 

nu este doar translatare sau abstractizare din viață; este chiar viață.‖ Havelock Ellis/The dance of 

live. 
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DANSUL POPULAR ROMÂNESC- PRIMII PAȘI ÎN CUNOAȘTEREA  

OBICEIURILOR ȘI TRADIȚIILOR 

 

 

Cristina PETRARU, pofesor,  Școala Gimnazială nr. 8/ 

 Grădinița PP nr. 5, 

 Piatra Neamț-Neamț, România 

 

Summary. The Romanian folk dance varied in style, tempo and rhythm, is a manifestation of 

strength and vitality that expresses the specificity, customs and traditions of each region, reflecting 

our experiences, soul and history as a people. In this context, the Romanian folk dance offers to 

preschoolers a means of learning to appreciate and respect the customs and traditions in which they 

were born, to love their native lands, the Romanian port and the Romanians. As long as we are open 

and eager to discover the true treasure we have, to perpetuate and honor it, we have no way to lose 

our national identity. 

 

 

Legătura cu pământul nostru natal, cu identitatea noastră ca popor o menținem doar păstrând 

vii tradițiile populare, portul specific fiecărei zone, cântecul și dansul popular, ale căror origini se 

pierd în negura timpului și pe care suntem datori să le lăsăm moștenire copiilor noștrii. 

Dansul popular românesc, atât de variat ca stil, tempo și ritm, este o manifestare plină de 

forțăși vitalitate ce exprimă specificul, obiceiurile și tradițiile fiecărei regiuni în parte, reflectând 

trăirile, sufletul și istoria noastră ca popor. Bogăția mișcărilor din dansul popular izvorăște din miile 

de jocuri existente în stilul propriu fiecărei regiuni, fiecare joc aducând cu sine veselia, 

temperamentul și energia ce ne caracterizează. Jocurile populare românești ne oferă un bagaj artistic 

bogat și variat, care cuprinde atât dansuri simple și line, dar și dansuri vii, energice și îndrăznețe, 

având ca punct comun un pronunțat caracter social. 

Dansul popular românesc este o comoară cultivată din generație în generație, pe care avem 

datoria să o ocrotim și să o lăsăm moștenire copiilor noștrii, ca mărturie a istoriei și a identității 

noastre naționale.  

Faptul că dansul popular este atât de bine înrădăcinat în tradițiile noastre, ar trebui să ne 

bucure, deoarece în acest fel reușim să prezervăm tradițiile și obiceiurile noastre ca popor. Orice 

eveniment important din viața românilor, precum nunta, botezul, trecerea dintre ani și petrecerile cu 

prietenii, este marcat cu o horă, o sârbă, o învârtită sau o bătută. Toate aceste dansuri populare sunt 

sărbătoarea vieții și a spiritului nostru ca popor, exprimând bucuria, pofta de viață, veselia și 

vioiciunea noastră. 

Preșcolarii pot descoperi magia dansului folcloric, un univers plin de muzică, armonie și voie 

bună, pe care vor ajunge săîl iubească.  

Să-i învăţăm pe copii să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile în care s-au născut, să-

i învăţăm să iubească meleagurile natale, portul românesc şi pe români. Să le sădim în suflet aceste 

elemente definitorii ale identităţii neamului românesc fără de care nu am mai putea şti de unde 
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venim şi cine suntem de fapt noi românii pe acest pământ. O ocazie eficientă de valorificare a 

tradiţiilor populare şi a obiceiurilor româneşti o constituie serbările, şezătorile dar şi opţionalele.   

Dansurile  populare dezvoltă de asemenea copiilor şi capacitatea de coordonare a mişcărilor, 

gustul pentru frumos, pentru armonie. Dansurile populare îi familiarizează totodată pe copii cu unele 

elemente ale folclorului, contribuind prin aceasta la dezvoltarea dragostei pentru arta poporului 

nostru, pentru patrie, creează din fragedă copilărie o apropiere sufletească între oameni de diferite 

etnii. Dansul popular, împreună cu cântecul şi cu strigăturile ce-l însoţesc, formează un tot armonios 

ce nu poate fi despărţit.    

Şi dacă i-am învăţa pe copiii preşcolari versuri din cântecele vechi, paşi din dansul strămoşilor 

noştri, dacă i-am face să înteleagă că prezentul este valoros numai împreună cu trecutul  fiindcă 

astfel îmbinate prezintă o garanţie pentru viitor, 

înseamnă că am sădit în sufletele lor unul dintre 

cele  mai alese sentimente.  Sentimentul dragostei 

faţă de patrie şi popor are un conţinut foarte bogat. 

El înglobează, pe lângă dragostea faţă de familie, 

de oraşul natal sau de satul natal, de natura patriei, 

pe cea faţă de creaţiile folclorice, care pentru 

fiecare copil constituie o mândrie.  Mugurii acestui 

sentiment se trezesc atunci când copilul face  primii 

paşi în cunoaşterea creaţiilor populare. 

Ca educatoare am considerat că orice copil 

trebuie educat pentru a fi un continuator al valorilor 

culturii populare. Tradiţiile populare au constituit subiecte îndrăgite şi interesante pentru copii. 

Sentimentele lor au fost îndreptate spre arta populară, muzică şi dans popular, artă aplicată în 

costumele populare şi amenajarea interiorului. 

Primii paşi în cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor noastre populare se vor  realiza cu multă 

uşurinţă prin intermediul folclorului copiilor, al cântecelor populare şi al dansurilor populare. 

Dansul popular, ca formă de exprimare și de comunicare 

artistică este un tip de activitate care dobândește o tot  mai mare 

eficiență în munca cu preșcolarii. Copiii iubesc mișcarea, 

muzica, iar elementul emoțional implicat în acest gen de 

activități oferă mișcării atractivitate și motivație, mobilizează 

forțele copilului și-i produce bucurie, mulțumire. 

Dansul popular contribuie la îmbunătățirea motricității 

datorită marii varietăți a mișcărilor, repetate în condiții variate, 

influențează asupra unor calități motrice, cu precădere asupra 

îndemânării și rezistenței generale. 

Dansul reprezintă pentru preșcolari o formă excelentă de 

activitate, capabilă să favorizeze fortificarea organismului, 
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organizarea în mod plăcut și util a timpului liber. Prin frumusețea costumelor și a melodiei, prin 

suplețea și expresivitatea mișcărilor, prin vioiciunea pe care o imprimă copiilor , jocul popular 

contribuie în mare măsură la realizarea educației pentru valori folclorice locale. 

Realizarea unei influențe artistice, este însoțită și de acțiunea de cultivare la elevi a 

sentimentelor de demnitate și mândrie națională, pentru frumusețea și valoarea incontestabilă a 

tezaurului folclorului nostru, creat de popor în decursul timpului. 

Prin activitățile opționale de învățare a dansului popular, desfășurate cu preșcolarii 

educatoarele își propun: 

 dezvoltarea capacității de a interpreta dansuri populare, stimulând inteligențe multiple 

(lingvistică, corporal-kinestezică, interpersonală); 

 perceperea și executarea componentelor spațio- temporale și învățarea posibilităților de 

mișcare a segmentelor corpului prin coordonare psiho-motrică; 

 stimularea dezvoltării aptitudinilor psiho-motrice speciale; 

 stimularea dezvoltării coordonării și supleței mișcării prin dans folcloric; 

 coordonarea psiho-motrică a unor segmente ale corpului în mod ritmic; 

 stimularea interesului pentru cunoașterea folclorului local, precum și pentru cunoașterea 

tradițiilor populare românești; 

 formarea sentimentului de mândrie, respect față de folclorul tradițional și frumusețea 

acestuia. 

Dansuri populare 

Hora -  se lucrează în formație închisă de cerc, copiii prinși de mâini cu coatele îndoite, 

mâinile prinse la înălțimea umerilor. 

Figura I - se execută 3 pași simpli înaintând spre centrul cercului, pornind cu piciorul drept, 

apoi pe timpul 4 o bătaie cu piciorul stâng apropiindu-l pe dreptul. După aceea se execută 3 pași 

simpli, înapo, începând cu piciorul stâng ( acela care a executat bătaia), iar pe al 4-lea timp se 

execută o bătaie cu piciorul drept, alăturându-l de stângul. 

 Se repetă pașii înainte și înapoi, completându-se prima parte a melodiei. 

Figura a II-a - se pornește spre dreapta cu piciorul drept, avansând pe linia cercului și 

executând 7 pași simpli și o bătaie pe timpul 8. În prima parte a melodiei copiii merg spre dreapta, 

iar în a doua parte a melodiei copiii se întorc și merg spre dreapta. 

 Alunelul - se lucrează în formație de cerc. Copiii se prind de mâini cu coatele îndoite 

(mâinile se țin la nivelul umerilor). 

Figura I - se execută 3 pași laterali spre stânga cu bătaie. Înainte 6 pași (1-6), bătaie prin 

alăturare (7); pe timpul 8 se stă. Se repetă de 4 ori ( de două ori înainte și de două înapoi) 

Figura II - Aceiași pași pe linia cercului de 4 ori spre dreapta apoi se reia figura I Se repetă 

de două ori întregul joc. 

La pasul al doilea (linia cercului) corpul se întoarce spre ușor spre dreapta, cu privirea în 

direcția înaintării. Se va porni pe linia cercului cu piciorul drept, executându-se 6 pași simpli de 

mers, o bătaie pe timpul 7 (prin alăturarea piciorului din urmă lângă celălalt). 
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În timpul 8 - pauză. Mersul se repetă în aceeași dicție, adică tot înspre dreapta. Ținuta 

corpului va fi degajată. 

Se va insista ulterior asupra îmbinării și schimbării pașilor. 

Călușarii. Pași cu deplasări largi sau cu pași mărunți pe loc, pași schimbați sau grupe de 7-15 

pași succesivi, pași în contratimp sau sincopați se combină cu deplasări mici sau deplasări mari în 

toate direcțiile, într-o imensă varietate de combinații. La acesta se adaugă intensitatea așezării 

pașilor pe podea, care crește în acest fel varietatea nuanțelor ritmice. Se întâlnesc pași încrucișați, 

pinteni pe podea sau în aer, o întreagă gamă de sărituri, salturi cu mare elan, pași pe vârfuri sau pe 

tocul piciorului, alternând cu pași pe pernița sau pe talpa piciorului, ridicarea picioarelor în aer cu 

diferite amplitudini, rotarea picioarelor în aer sau la nivelul solului, bătăi pe cizme și pe diferite 

segmente ale picioarelor, piruete pe călcâie executate de fete, pocnituri din degete etc. 

Dansul popular, muzica populară, strigăturile și portul național devin puternice mijloace de 

descoperire și valorificare a posibilităților spirituale, creatoare a poporului nostru. 

Atât timp cât suntem deschiși și dornici de a descoperi adevăratul tezaur pe care îl deținem, de 

a-l perpetua și a-l cinsti, nu avem cum să pierdem identitatea națională. 
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ETIC ȘI ESTETIC ÎN PROMOVAREA TRADIȚIEI vs INOVAȚIE 

 

 

Cristina PETRARU, Școala Gimnazială nr. 8/  

Grădinița PP nr. 5, 

 Piatra Neamț-Neamț, România 

 

Summary. The article addresses the role of teachers in capitalizing the invaluable cultural 

and educational values of Romanian folklore, cultivating Romanian customs and traditions to 

children. Celebrations and seating are a welcome occasion when it ensures the participation of all 

children and small spectators.The traditions, customs, wearing and folklore are true treasures that 

define people by making it unique, steadfast and immortal despite the passage of time. 

 

 

“Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte” 

Confucius 

 

In lumea contemporană, a vorbi despre tradiţie ar părea că înseamnă a fi în urma societăţii, 

sau a promova lucruri perimate, ori a privi prea mult în trecut. Trecem însă prea uşor cu vederea 

faptul că tradiţia înseamnă o sumă de valori, o experienţă comunitară, în mijlocul căreia ne naştem şi 

de la care plecăm, chiar atunci când inovăm.  

Inovaţia fără tradiţie nu are sens, iar ceva cu totul nou nu ar fi înțeles de nimeni şi nici util. 

Dacă înţelegem tradiţia ca pe o sumă de valori, dacă conştientizăm faptul că ne naştem, trăim şi 

profităm de pe urma tradiţiei, în sensul larg al termenului, cel de totalitate a valorilor acumulate de 

societate la un moment dat, putem lega tradiţia de educaţie, de credinţă, de cultură şi tehnică, de 

toate domeniile vieţii, de noi înșine, care, astfel, trebuie să devenim responsabili pentru valorile pe 

care le creăm şi le transmitem celor care ne vor urma. 

Tradiţiile, obiceiurile, portul şi folclorul sunt adevărate comori ce definesc un popor făcându-

l unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii timpului.  

Cultura materială şi spirituală populară, valorile recunoscute, acceptate, respectate, 

concretizate în specificul naţional şi-au dovedit paternitatea tocmai pentru că au fost transmise 

selectiv, pe criterii valorice din generaţie în generaţie şi ne fac să fim ceea ce suntem 

particularizându-ne în contextul universalităţii. 

Obiceiurile ţin de conştiinţa poporului român pentru că exprimă înţelepciunea populară a 

acestui neam, sunt esenţe ale bogăţiei noastre spirituale.  

Este bine cunoscut faptul că nu de azi, ci din totdeauna, poporul nostru a ştiut să păstreze o 

strânsă legătură între generaţii, prin acţiuni repetate făcându-le să intre în practica vieţii sub forma 

de tradiţii.  

Păstrarea şi respectarea tradiţiilor însă, întăreşte legătura între generaţii, numai atunci cand 

ele poartă amprenta unor valori de autentică civilizaţie, străbătută în acelaşi timp de o profundă şi 

caldă afectivitate. 
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Cultura noastră asimilează în mod creator tot ceea ce este valoros în cadrul moştenirii 

culturale. 

Creaţia populară,în diferitele ei forme de manifestare,constituie un necesar  izvor energie 

morală. Trebuie cultivat mai ales folclorul local pentru a-l păstra şi a-l transmite mai departe. 

Folclorul reprezintă o enciclopedie poetică a vieţii.  

El oglindeşte în forme multiple şi variate sentimentele, gândurile şi năzuinţele poporului 

nostru, exprimate în diverse forme: artistice, literare, muzicale, coregrafice, cromatice. 

Imensul tezaur folcloric al poporului nostru constituie o componentă valoroasă a acestei 

moşteniri. 

Educaţia are menirea de a asigura continuitatea în timp şi spaţiu a generaţiilor, în timp prin 

experienţa asigurată de generaţiile trecute, care se desfăşoară în prezent şi formează omul într-o 

perspectivă a viitorului, şi în spaţiu, prin faptul că se desfăşoară în cadrul unui context naţional. 

Copiii sunt cele mai sensibile fiinţe, dornice să înveţe, să înţeleagă tot ceea ce este nou. 

Vârsta lor fragedă nu constituie un impediment în abordarea tradiţiilor dimpotrivă, un avantaj căci 

vom lucra cu nişte minţi şi suflete dornice întotdeauna de ceva nou. Cu multă pricepere, dar mai ales 

pasiune, putem inocula copiilor dragostea şi respectul pentru tradiţiile, obiceiurile şi folclorul 

românesc.  

O valorificare precară a potenţialului educativ al culturii tradiţionale impune colaborarea 

între cultura populară şi educaţia preşcolarului şi presupune prezentarea celor mai importante 

elemente de folclor şi tradiţii cu valoare formativă în contextul particularităţilor de vârstă ale 

preşcolarului. 

După J. Piaget, a educa copilul înseamnă a-l adapta la nivelul social adult, adică a transforma 

„conştiinţa psihică a individului în funcţie de ansamblul realităţilor colective cărora conştiinţa 

comună le atribuie o oarecare valoare‖. 

Încă de la această vârstă fragedă începe munca de modelare a copiilor, muncă ce are valoare 

deosebită pentru că reprezintă punctul iniţial de formare al personalităţii şi de cele mai multe ori este 

decisiv pentru tot restul vieţii .Această vârstă, preşcolaritatea, permite valorificarea culturii populare 

în scop formativ, formarea imaginii de sine. 

Şcoala facilitează pătrunderea copiilor în cultură şi focalizează influenţele exercitate asupra 

copilului în mod empiric, spontan de către familie, comunitate, grupuri informale spre formarea lui 

către valorile culturale româneşti. 

Vârsta preşcolarităţii este vârsta maximei receptivităţi faţă de cerinţele integrării copilului în 

viaţa socială. Astfel, copiii pot fi şi trebuie introduşi în lumea valorilor, cu cât mai devreme cu atât 

mai bine. 

Cultura populară este orientată spre valorile fundamentale: adevăr (educaţie intelectuală), 

bine (educaţie morală), frumos (educaţie estetică) şi este legată astfel atât de trecut cât şi de viitor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim 

cere oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 

individului. 
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Autori ca V. Alecsandri, M. Eminescu, G. Coşbuc, I. Creangă, M. Sadoveanu au scris despre 

neamul nostru românesc şi ne-au îmbogăţit spiritual, dăinuind peste generaţiile viitoare în mintea  

urmaşilor. 

Pentru a şti cine este, copilul trebuie să înveţe mai întâi cine au fost strămoşii săi. O 

contribuţie importantă la formarea colectivului de elevi o au activităţile extraşcolare. Aceste 

activităţi sunt variate în funcţie de:  

 ideile elevilor; 

 evenimentele clasei; 

 evenimentele şcolii; 

 evenimentele comunităţii săteşti. 

Nu întâmplător am amintit în primul rând „ideile elevilor‖. Acestea bine coordonate duc la 

implicarea şi responsabilizarea elevilor în desfăşurarea activităţilor. 

Cunoscând importanţa folclorului, am considerat că este o datorie de suflet pentru copiii mei 

şi pentru părinţii acestora transmiterea fondului de valori al creaţiei populare, ştiind faptul că un 

popor care nu-şi păstrează, nu-şi cultivă tradiţiile îşi va pierde identitatea. 

Cunoaşterea, valorificarea şi transmiterea folclorului local a fost în atenţia mea la toate 

generaţiile de copii pe care i-am instruit şi educat. 

Am căutat să valorific cunoştinţele copiilor referitoare la credinţe, superstiţii, povestiri, 

cântece şi proverbe, culese de la bătrâni. 

Încă de la grădiniţă, copiii trebuie: 

 să cunoască semnificaţia noţiunii de „folclor‖ şi sfera de întindere a domeniului 

folcloric; 

 să cunoască mediile de creaţie populară; 

 să cunoască locuri purtătoare şi păstrătoare ale folclorului românesc; 

 să recepteze cântecul liric ca pe cea mai autentică creaţie populară românească, ce 

exprimă toată gama sentimentelor unui popor (să interpreteze unele creaţii aparţinând 

liricii populare: doine, strigături, cântece de leagăn, de cătănie, de înstrăinare, să poată 

dansa o horă cu strigături); 

 să cânte după auz melodii populare manifestând grijă la dicţie, frazare, nuanţare şi 

specificul exprimării populare; 

 să interpreteze producţii din folclorul 

obiceiurilor, al datinilor şi al cântecelor 

rituale, raportate la anotimpuri; 

 să execute în grupuri de lucru produse 

simple, inspirate din folclor (măşti, 

păpuşi). 

Gama variată de activităţi pentru promovarea 

tradiţiilor vizează  o componentă etică dar şi una 

estetică. Eticul ţine de educaţia morală, punând în 

practică valorile de bine, frumos şi adevăr. Puşi în 
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situaţii inedite, elevii învaţă să se comporte în 

societate, probând şi noţiunile teoretice specifice 

educaţiei civice. Profesorii, parteneri în educaţie, 

evidenţiază prin profilul lor comportamental, 

mai mult ca oricând, etica profesională. Ei 

organizează activităţi distractive şi creative prin 

care îi învaţă pe copii valoarea sacră a datinilor 

noastre strămoşeşti, pentru „devenirea întru 

fiinţă‖ a fiecărui individ şi asigurarea 

continuităţii spirituale a neamului românesc.  

Componenta estetică se reflectă în stilul vestimentar al elevilor şi al profesorilor în timpul 

serbărilor, concursurilor şi al evenimentelor culturale, în decorul scenic (sonorizare, lumini, 

personalitatea prezentatorului), în ambientul specific festivităţii, în relaţionarea cu părinţii elevilor 

care ar trebui invitaţi cât mai des la asemenea spectacole organizate în şcoală, dar şi în afara ei. 

Sub semnul veseliei exprimate prin poezie, cântec şi dans, de fiecare dată organizarea şi 

derularea serbărilor a fost un moment unic pentru cea mai importantă investiţie a nostră,copilul.  

Serbările şcolare, vis şi nostalgie pentru noi, cei maturi se impun a fi realizate mai frumos, 

prin jocuri de rol, cuplete muzical-satirice, dramatizări, dansuri populare, scenete.  

Chiar dacă nu suntem creatori de folclor, avem la îndemână prin meseria noastră, 

oportunitatea de a crea o stare de spirit pozitivă în rândul elevilor şi părinţilor, învăţându-i să 

aprecieze valoarea şi frumosul, să facem ca jocul şi voia bună să fie în inimile lor.Am explicat, în 

momente oportune, cu tact şi răbdare, motivul şi sensul serbării, am antrenat părinţii în pregătirea 

acestor manifestări deosebite, iar copiii au fost stimulaţi să participe activ, fiecare primind rolul 

potrivit preferinţelor şi talentului său. Mi-am propus să lupt împotriva marginalizării sociale şi 

rasismului, să promovez diversitatea culturală încurajând cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor 

specifice poporului român. Am inclus toţi copiii din clasă, sensibilizându-i pentru respectarea 

diversităţii, toleranţă şi solidaritate umană. 

M-am bazat pe organizarea  serbărilor ca pe unul dintre cele mai eficiente mijloace de 

educare multiculturală, de sudare a colectivului în satisfacerea dorinţelor de afirmare.  

Cu fiecare generaţie, am căutat să descopăr şi să cultiv talentele copiilor, calităţile de ritm, 

graţie, armonie, mişcare, găsind pentru fiecare un rol, locul într-o anumită parte a serbării (recitare, 

dans popular, grup vocal, dramatizare). Limbajul plastic, mesajul educativ, posibilitatea fiecărui 

copil de a se regăsi în lumea personajelor produce cu siguranţă o impresie puternică asupra minţii şi 

sensibilităţii copiilor, oferindu-le reprezentări şi sentimente morale despre oameni, despre bine, 

adevăr, frumos. 

Participarea la serbările şcolare contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere a fiecărui 

copil şi al întregului colectiv, prin dorinţa comună de a obţine rezultate bune. 

  Realizarea estetică a părţilor din program, armonia întregului spectacol, calitatea 

acompaniamentului muzical, costumele educă gustul pentru frumos şi contribuie la dezvoltarea 

talentului fiecărui şcolar în parte. 
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În organizarea unei serbări şcolare am ţinut seama de mai multe cerinţe pedagogice dintre 

care enumerăm următoarele: 

 toţi preşcolarii să fie mobilizaţi să participe activ la pregătirea şi susţinerea 

spectacolului, fiecare copil să-şi primească rolul potrivit înclinaţiilor şi talentelor. Prin 

aceasta am combătut cu tact şi timiditatea celor mai puţin dotaţi ori mai retraşi din fire. 

Cei timizi au fost solicitaţi să participe activ, având ocazia să-şi dezvăluie o latură 

pozitivă a personalităţii lor şi să capete încredere în forţele proprii, mai ales dacă sunt 

încurajaţi şi ajutaţi cu discreţie şi răbdare. 

 educatoarea trebuie să aibă o concepţie clară şi precisă asupra conţinutului serbării, 

pornind de la o idee tematică în jurul căreia să grupeze toate punctele din program, 

pentru ca întregul să fie unitar şi să comunice pregnant această idee. 

Noi avem datoria morală de a cultiva la copii dragostea pentru tradiţii şi obiceiuri populare, 

sentimente de respect faţă de eroii neamului românesc, de moşii şi strămoşii noştri. Cadrele 

didactice sunt cele care promovează dialogul şi comunicarea între copii de diferite vârste, atrag copii 

în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular. Copiii învaţă să cunoască istoria 

românească la nivel naţional şi local, promovând tradiţiile locale prin activităţi desfăşurate cu ocazia 

diferitelor evenimente din viaţa comunității locale. 

Am învăţat că doar promovându-ne experienţa şi 

menţinându-se tradiţia, specificul şi identitatea, putem 

să-i ajutăm pe copii să înţeleagă imensitatea tezaurului 

nostru folcloric în care arta populară românească este o 

minunată oglindă în care se reflectă cu cea mai mare 

intensitate frumuseţea României, istoria şi mai ales 

sufletul neamului. 

Chiar dacă în vremurile din urmă simţim că elevii 

manifestă un sentiment de respingere faţă de creaţia 

populară, şcoala trebuie să fie elementul care să 

conştientizeze copilul de valoarea folclorului.   

Organizarea  serbărilor şcolare înseamnă pentru copii îmbogăţirea vieţii sufleteşti, crearea de 

sentimente şi emoţii estetice de neînlocuit, iar pentru dascăl o recunoaştere a muncii sale reflectată 

în ropote de aplauze adresate elevilor. Prin serbările organizate de cadrele didactice de la şcoala 

noastră, copiii şi spectatorii au trăit momente unice, iar coarda sensibilă a sufletului fiecăruia dintre 

cei prezenţi, a vibrat sub arcuşul de cristal al glasului copilăriei.  

Astfel, valorificând cu copiii tradiţia folclorică în cadrul diverselor activităţi din grădiniţa, 

realizăm un important act cultural şi educativ. Prin folclor copiii din grădinița pot să cunoască mai 

bine şi să preţuiască mai mult poporul nostru, frumuseţea limbii şi a tării noastre. 

Copiii așteaptă cu nerăbdare aceste tradiţii nu numai că sunt momente de bucurie, ci şi  ca o 

continuitate. 

Deoarece copiii de vârsta preşcolară sunt foarte uşor impresionaţi, trăiesc puternic fiecare 

eveniment prezentat şi consider că orice copil trebuie educat şi format în aşa fel încât, să fie 

continuator al valorilor culturii populare. 
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Apropiind copiii de cunoaşterea folclorului, am deschis o cale spre cunoaşterea obiceiurilor 

şi tradiţiilor populare cu scopul de a le valorifica în sufletele copiilor. Datorită acestui scop am 

urmărit ca în cadrul activităţilor să le facem cunoscută copiilor frumuseţea portului popular 

românesc, obiceiurile româneşti, sădindu-le în suflet sentimentul de mândrie că sunt români. 

Astăzi când sunt asigurate pe deplin condiţiile materiale necesare pentru ca grădiniţele să-şi 

desfăşoare munca instructiv educativă, şi manifestările artistice ale copiilor, şi-au găsit locul cuvenit. 

Serbările şi şezătorile constituie un prilej de voie bună atunci când asigură participarea vie a 

tuturor copiilor, şi a micilor spectatori. 

Noi, dascălii, avem datoria sfântă să cultivăm obiceiurile şi tradiţiile româneşti, să le lăsăm 

urmaşilor noştri cu aceiaşi dăruire şi bucurie în suflet cu care părinţii şi bunicii noştri ni le-au dăruit. 

Educând astfel copiii, valorificăm inestimabilile valori culturale şi educative ale folclorului 

românesc. 
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FOLCLORUL LA BAZA SPIRITUALITĂȚII UNUI NEAM 

 

Darii Veronica DARII, profesor de limba și literatura română,  GDD 

Liceul Teoretic ,,Grigore Vieru” or. Briceni, RM 

 

     Summary. The folk - a dance in which everybody finds himself. This idea came to me 

because in the north of our Republic people still keep our customs and traditions. 

     In my work I tried to show the following thing: a factor that makes a village be different from 

another village, a region from another region is not only the speech but also the dance that is a real 

treasure for the person who represents it. 

      The dance is and will alwayis be a seed of wheat that every time appear in the Moldovans 

souls. 

 

 

Folclorul este o comoară în care se ascunde nu doar frumosul dar și spiritualitatea unui neam. 

Folclorul coregrafic moldovenesc (identificat și ca dansul folcloric moldovenesc sau, la 

plural, dansuri populare moldovenești ori jocuri populare moldovenești) adună toate manifestările 

privitoare la dans produse de cultura spirituală populară la moldoveni. Sincretismul foarte puternic 

al folclorului moldovenesc în general determină o relație de interdependență între dansul popular 

și muzică (tot odată cu aceasta, și cu textul literar scandat sau cântat). Dansul folcloric nu poate fi 

conceput în lipsa cuplului muzică-text, cele două asigurându-i ritmul caracteristic și tematica, prin 

care cercetătorii deduc funcționalitatea unui dans (ritualul căruia îi este atașat și importanța în 

contextul respectiv). 

Caracterul sincretic al folclorului mai poate fi urmărit și la alte popoare (un studiu 

comparativ utilar presupune diferențierea contextelor de dans la moldoveni față de națiunile vecine); 

totuși, în multe cazuri, interrelaționarea celor trei tipuri de folclor este mai puțin fidelă sau 

simplificată. Vestul european atestă multe culturi unde dansului îi este suficientă muzica fără text 

(instrumentală), iar în lume există culturi unde dansul este acompaniat doar de scandări sau recitări 

rituale. Cu toate că asemenea cazuri există și în folclorul moldovenesc, generalitatea corespunde 

relației complete (text-muzică-dans). 

Școala de folcloristică a debutat în secolul XIX-a și a studiat mai întâi, înainte de impunerea 

unei metodologii științifice (începutul secolului XX), folclorul literar și muzical. Folclorul 

coregrafic  a căpătat interesul cercetătorilor abia după formarea unei școli de dans moldovenesc și 

corelarea ei cu tradiția atestată prin folclor 

Noi, poporul moldav cu asta ne mai alinăm, cu ceea ce am păstrat de la strămoșii noștri - 

cântece , dansuri, povești, legende, poezii și multe picături de suflet. Dansul a fost cel care ia unit pe 

toți din totdeauna, pe dușmani, pe prieteni, pe cunoscuți și pe necunoscuți.                                                                                                                                                           

Dansul este o modalitate prin care ai comunica chiar dacă ai fi și surd și mut.                                                         

În zona de nord a Republicii Moldova se păstrează cu sfințenie toate tradițiile în special cele  
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transmise prin viu grai. În satul Trebisăuți raionul Briceni și acum la nunți se dansează ,,Sârba 

trebisăuțenilor‖, nu o dansează chiar toți locuitorii dar încearcă să o interpreteze de la mic la mare. 

După ce se scoate dansul mirilor afară în frunte cu vornicelul cel mare urmat de  mire, mireasă, 

nunii marii sau părinții spirituali urmați și ei de toate fetele nemăritate – druștele  și băieții neînsurați 

- vorniceii, înconjoară masa de sărbătoare de trei ori. La fiecare colț de masă stă câte un părinte și un 

colac, mirii ajungând lângă părinți și pâinea care semnifică bogăția, sfințenia își fac cruce sărută 

pâinea și mâinile părinților care i-au crescut. Când vornicelul iese afară având în mână un 

băț/ciomag cum se spune la noi,  înfrumusețat cu crenguțe de brad, panglici colorate, flori care și 

cum poate mai frumos și mai creativ, ciomagul este aruncat peste sala unde are loc nunta și se 

spune: dacă ciomagul a trecut peste clădire fără a se ciocni de careva  obstacole, mirii vor trăi în 

pace și înțelegere iar dacă vornicelul nu este iscusit și ceva nu merge, atunci bătrânii spun,  că vor fi 

certuri în familia nou formată. Țin minte, când mergem cu bunica mea  la ,,prăjit nunta‖ adică  să 

privim nunta, (pe vremuri când era o nuntă în sat pentru toți era sărbătoare mare), eu mă emoționam 

și țineam pumnii ca vornicelul să zvârle cu putere ciomagul fermecat. Era și pentru el o rușine dacă 

nu arunca cu iscusință ciomagul. După ce se scotea dansul mirilor afară tinerii recent căsătoriți și cei 

care urmau să se căsătorească jucau sârba trebisăuțenilor. Acuma rar cine mai joacă nunta în sat însă 

sârba noastră se mai dansează.    

Un alt dans minunat este jucat în satul Coteala, raionul Briceni  ,, Hangul de la Coteala‖. 

Este dansat doar de bărbați, de trei, patru generații odată.  Fiecare generație se încinge în dans, apar 

pe rând fiecare, apoi formează trei, patru cercuri în dependență și astfel dansul lor este ca o floare 

căreia i se mișcă petalele. La fiecare nuntă sau altă sărbătoare din acest sat, bărbații dansează 

minunatul  hang.                   

Pentru fiecare om din satul Coteala care dansează hangul este o  onoare, o mândrie. Prin 

acest dans - sau făcut cunoscuți și speciali. 

 

  
 

Figura 1. Secvențe din dansuri populare 

a) Sârba trebisăuțenilor; b) Hangul de la Coteala 
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        Prin urmare, nu doar graiul regional ne face speciali dar și  dansul, care  este un factor 

important ce deosebește sat de sat, regiune de regiune, cultură de cultură, tară de țară,  și neam de 

neam.  

    Dansul și folclorul care trăiește prin el, este și v-a fi un bob de grâu care v-a răsări de fiecare 

dată în sufletele moldovenilor, fiindcă așa suntem noi bogați în tradiții, obiceiuri și sărbători. 
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JOCUL URSULUI 

 

 

Ana-Maria BALAN, profesor învățământ preșcolar,  

Școala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc”, Piatra Neamț, România 

 

Summary. This article describes the Bear game - a game with bear masks that symbolizes 

the death and resurrection of nature. It is a very spectacular game, an explosion of color and 

movement, of infernal noises of buzzards, bells, drums, whistles and whips. The bear cult is present 

in several uralo-Altaic peoples of Eurasia, as well as at geto-dacians, who considered the bear a 

sacred animal. 
 

 

Puternic, violent, imprevizibil și uneori chiar crud, ursul este un animal venerat din cele mai 

vechi timpuri, cercetatorii confirmând existența unui cult al acestuia, încă din paleolitic. 

Mai mult, cercetarile antropologilor efectuate la Polul Nord, în Siberia, în Scandinavia și în 

nordul al Americii, au dus la concluzia că în sânul tuturor culturilor existente aici, ursul reprezinta 

un animal sacru. 

Popoarele uralo-altaice ale Eurasiei îl considerau drept spirit al pădurii, suprem stăpân al 

energiilor cosmice, simbol al fecundității.De asemenea, multe popoare indo-europene au, cu privire 

la urs, o serie de derivate folclorice și mitologice ce ni s-au pastrat până astăzi. În limbile indo-

europene, pentru urs este utilizat in limba greaca cuvântul ―arktos (de unde numele Arctic pentru a 

desemna Polul Nord). 

Cultul ursului era prezent și la geto-daci, care îl considerau un animal sacru. Chiar numele 

Zalmoxis confirmă faptul că ursul era un animal totemic al dacilor (zalmo=piele și olxis=urs). 

Potrivit lui Romulus Vulcănescu, ―numele lui Zalmoxis ar putea fi un apelativ cu valoare de 

tabu al zeului cerului și al soarelui, în ipostaza lui umana, un purtator de piele de urs alcătuită dintr-

un cap de urs, folosităîn ritualurile și ceremoniile ce țineau la daci de cultul stravechi al ursului 

carpatic.‖ 

Jocul cu măști de urs simbolizează moartea și reînvierea naturii. Mihai Coman afirma: ―În 

colindul cu Ursul, animalul moare și învie, într-o dramatizare simbolică a mitului renașterii 

naturii/cosmos ‖. Astfel, rostogolirea urșilor in cerc, bătutul și moartea ursului, apoi învierea 

miraculoasă ca și urcarea acestuia pe bâtă (toiag), redau în chip metaforic succesiunea anotimpurilor 

care, cândva, stăteau sub semnul acestui animal, capabil să învingă iarna și să vestească primavara. 

          Pregătirea măștii-costum de urs pentru Anul Nou se bucură de o mare atenție. Cea mai arhaică 

formă de reprezentare a ursului este cea din paie, dar, cu timpul, acestă mască s-a realizat chiar din 

blana ursului veritabil.Pentru obținerea costumului din paie, se răsucesc frânghii din paie de ovăz, 

lungi de aproximativ 40 m care, în dimineața ajunului de An Nou, sunt cusute pe hainele 

purtătorului, acesta rămânând astfel echipat pe toată durata purtării costumației. 
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Masca inițială din paie era aruncată în 

foc pentru a arde, simbolizând astfel moartea 

și renașterea vegetației, odată cu trecerea 

anotimpurilor.În unele părți, forma capului de 

urs se obține întinzând o piele de vițel sau de 

miel peste o găleată, în timp ce în alte sate 

pielea se întinde pe un suport metalic, în așa 

fel încât redă fizionomia animalului. De la gât 

în jos, corpul celui care se maschează este 

acoperit cu o blana de oaie sau cu un cojoc lung, întors pe dos. 

Jocul ursului este deosebit de spectaculos. O explozie de culoare și mișcare, de zgomote 

infernale de zurgălăi, clopoței, tălăngi, tobe (dobe), fluiere, bici. Uneori partea de acompaniament 

muzical este asigurat de o mică fanfară, însă și de fluierași sau instrumentiști. Muzica este comună 

alaiurilor cu urși, diferă doar măștile, îmbracămintea celor din alai. Spectaculoase sunt maștile unor 

mascați care au coame mari și lungi, facute din păr de cal (de la coada calului), care au măști 

înspăimântătoare, centură cu tălangi, clopoței și zurgălai pe care o mișcă în ritmul muzicii. 

Ursarul mascat în urs, în unele alaiuri, are o bâtă noduroasă, lungă. Cei din alai, și cei care 

asistă la jocul ursului, trebuie să fie atenți, că pot încasa de la „ursul nervos‖ , o bâtă peste picioare. 

Cei care încasează lovitura nu se supără pe urs, ci pe ei,  că nu au grijă să se ferească la timp de 

―animalul‖ care ―se zbate‖ în „captivitate‖. Lumea se amuză când un ursar din alai încasează o 

lovitură de bâtă, spunând că este prost, că nu se ferește. 

În evul mediu, țiganii ursari, cu alaiul ursului, foloseau urși reali, crescuți și dresați. 

Jocul Ursului este practicat în zeci de comune ale Moldovei, mai ales în cele de munte, cu 

preponderență în zona Comănești-Dărmănești. Într-un spectacol de sunet, culoare și mișcare, ursul și 

ursarii dansează într-un ritm frenetic pe ulițele satelor și pe străzile orașelor din zonă. Acest obicei 

unic spune multe despre peisajul etno-folcloric românesc, atât prin dimensiuni, specific, cât și prin 

varietatea programelor prezentate. 

Blănurile sunt împodobite cu șiraguri de canafi mari, iar cei care joacă urșii trebuie să fie 

voinici. Dacă în trecut acest obicei era practicat de bărbați, acum sunt și femei care nu se dau în 

lături de a juca ursul, chiar dacă blana cântărește și peste 50 kg. 

Jocul Ursului, obicei tradițional de iarnăar putea 

fi inclus ,în viitorul apropiat,în patrimoniul cultural 

imaterial UNESCO, alături de mărci identitare ale 

culturii române, precum Doina sau dansul Călușului. 

        Unele dintre cele mai cunoscute versuri cântate de 

ursari sunt acestea: 

 

Bună seara gospodari,  

Gospodari și gospodine 

Și voi domnișoare fine 

Dați-vă după perdele  
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Și-ascultați vorbele mele!!!  

 

De trei săptămâni trecute 

Vin cu ursul de la munte 

Numan' coate și genunchi 

Ursul meu l-am cumpărat 

Zece mii pe el am dat 

Și cu mine l-am luat 

La fete de măritat. 

Ursul meu de la Bacău 

Tare-i prost și nătărău 

C-a mâncat un ciucălău 

Ciucălăul era stricat  

Ursul meu s-a-ntoxicat 

Nu știu Doamne ce să-i fac 

Să-i i-au sânge de la cap 

De le cap, de la picioare 

Vai de mine ursul moare!  

 

Eu sunt doctorul Costică 

Și-am în buzunar o sticlă 

Boala ursului o știu,  

Păhărelul cu rachiu 

Îi dau ursului să bea,  

Și pe loc se v-a scula 

Scoală ursule de jos 

Nu te face ca ești prost!  

Scoală ursule-n picioare 

Să te văd cât ești de mare!  

 

La vatra cu trei tăciuni  

Fac fetele rugăciuni 

Sâmbăta, Duminica 

Să se poată mărita.  

Da cine dracu' să le ia 

Că-s bătrane ca mama 

Da nici mama nu-i bătrână 

Că mai are-un dinte-n gură 

Un dinte și o măsea  

Să se poată mărita!  
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Foaie verde și-o alună 

Ia-ți ursule noapte bună 

Și la anul când venim 

Sănătoși să vă găsim!!! 
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DANSUL HORA - DE LA RITUAL LA DIVERTISMENT 

 

Svetlana TALPĂ, lector universitar, UPS”Ion Creangă”; 

cercetător științific, Institutul Patrimoniul cultural, RM 

 

Summary. Dance hora is a dance that dates back to the oldest times.Its enormous popularity 

in many Balkan peoples and not only places it among the folk dances of these nations.In a relatively 

short period of time, the Hora dance evolves from a ritual dance to a fun one.There have also been 

research and the sources of the Dance Hora. 

 

 

Grație modificării forțate și programate a structurii biosociale sau culturale a unei unități  

coregrafice, caracterul dansului Hora, a suferit numeroase metamorfoze de la omul primitiv, unde 

avea însușire ritualică și până în prezent, unde Hora are drept scop  divertismentul/ interludiu. 

Etimologia cuvântului ar trebui căutată în mitologia elină, şi anume în numele dat de vechii 

greci zeului solar, Helios. 

  Conform dicționarului explicativ român hora reprezintă un dans popular românesc cu ritm 

domol, în care dansatorii se prind de mână, formând un cerc (mare) închis. De asemenea tot aici 

găsim și alte semnificații a cuvântului  hora:  cerc format de cei care dansează hora;  melodie sau 

cântec după care se execută hora; 
p
etrecere țărănească unde se dansează jocuri populare; cântec 

satiric, cu poantă epigramistică, strigat în timpul dansului și chiuitură, strigătură, dârlai; auroră 

boreală; constelație nedefinită mai îndeaproape; fân adunat (sau împrăștiat dintr-o claie deja 

existentă ca să se usuce bine) pe un loc de câțiva metri pătrați, pentru a se (re)forma apoi claia;  naos 

(partea centrală a unei  biserici ortodoxe (între altar şi pronaos); navă. [6, 7] 

  În această interferență de caractere, terminologia – încă insuficient studiată, nu numai în 

sfera folclorului românesc ci și în cea a muzicii universale – este grăitoare atât pentru unitatea 

genului cât și pentru varietatea sa, cea din urmă explicând evoluția termenului spre alte genuri, 

inclusiv nedansante. Xορός, choros (gr.), din care derivă χορεία [1], a fost în tragedia greacă un dans 

în cerc, cântat. Forma înrudită kolo, păstrată la popoarele slave (iugoslavi, polonezi, ucraineni), 

poate fi pusă în legătură cu termenul trac kolavrismos, ceea ce ar arăta o origine tracă a termenului, 

sau în orice caz o înrudire între respectivii termeni (chiar dacă, în fond, între chronos și kolavrismos 

comună rămâne numai sfera mare a dansului, nu și particularitățile de ethos (adică specific cultural  

al unei colectivităţi), dansul trac fiind considerat un dans războinic).  

Pentru circulația termenului sunt de luat în considerare: chorós (n. gr.). hora (bulg.), cor 

(aromână), horovod (rusă, хоровод), horumi (georgiană). [1, p.121] 

Unul dintre cele mai complexe și semnificative rituri ce ține cultul solar este hora.   

            Pentru noi, spunea G. Dem. Teodorescu „hora reprezintă factorul permanenţă al culturii 

române în necontenit proces de evoluţii, din preistorie până astăzi”. 

Nicolae Iorga a plasat originea horei în dansul kolabrismos-lui, pe scurt, al kolo-ului trac. 

Kolobrismos-ul are corespondenţe în tot spaţiul est şi sud-est european: horo-ul bulgar, kolesca 
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sârbă, Korovod-ul rus, colomeica poloneză, choreia greacă, hora română şi valla albaneză. 

Kolabrismos-ulera un rit complex, cu puternică încărcătură ludică, muzicală şi magică, ce făcea 

parte din cultul soarelui, la traci. Era manifestarea comunitar-etnică de adorare a soarelui la solstiţii 

şi echinoxuri. 

Este de remarcat sacralitatea horei, care este un cerc în care nu sunt primiți decât cei mai 

curați oameni. În comunităţile de români, unde fenomenul horal este puternic prezent se considera 

că blestemul ar fi una dintre cauzele care ar împiedica pe om sa iasă la horă. Odinioară, atât flăcăii, 

cât si fetele care şi-au întinat fecioria înainte de cununie, sau, după cununie, aveau interdicţia de a 

participe la horă. Numai cei neprihăniți sau cei care au trecut prin ritualul nunţii aveau voie să 

participe la horă.  

Anumite cântece populare sugerează faptul ca, nici aceştia din urmă nu aveau voie să 

participe la hora, ci numai flăcăii şi fetele mari. Acestea sunt îndemnate să joace hora atât timp cât 

sunt la părinţi, căci după ce se vor căsători, vor primi interdicţie să mai joace: ―Horele n-aţi mai 

juca/ Florile n-aţi mai purta‖. 

Cea mai sacra era hora calusărilor, care trebuiau sa fie feciori și nu puteau părăsi calusul 

timp de 3, 5 sau 9 ani. 

Hora este elementul de legătură în trecutul zeiței-mama, existent în societățile matriarhale de 

la acea vreme și cultul solar reprezentat prin forme circulare, hora fiind ea însăși un cerc viu. În 

timpul dansului, oamenii se înfrăţeau formând o frățietate magico-rituală. 

Descoperirea Bodesti-Frumusica a unei reprezentări în ceramică a unei hore formate din 6 femei, 

aparținând Culturii Cucuteni (3700-2500 î.H.), ultima mare cultură cu ceramică pictată din Europa, 

indica faptul că hora a apărut cu mai mult de 5000 de ani în urmă pe pământul vechii Dacii. 

Dovezile arheologice arată că în domeniul vieții spirituale se poate vorbi cu certitudine de un cult al 

zeiței-mama sau matroana, dovada fiind numeroasele statuete antropomorfe descoperite. De 

asemenea se practicau diverse culte solare evidente mai ales în pictură. 

Obiectul din ceramică din figura 1, redă hora din 6 femei, care nu are scop funcțional, nu 

reprezintă un vas sau obiect de podoabă. Reprezintă un obiect exclusiv de cult, pe care sunt 

reprezentate trei cercuri [1, p.120; 3]: 

 cercul de bază, care unește tălpile dansatoarelor, reprezentând pământul care leagă și 

susține tot ce există; 

 cercul mijlociu, care unește taliile dansatoarelor, reprezentând unicitatea forței care 

generează viața; 

 cercul superior, care unește brațele și capetele dansatoarelor, reprezentând forța 

spirituală, care transformă.  

În hora deschisă de tip spiralat, dansatorii conduşi de un vătaf formează o spirală deschisă ce 

simbolizează urcarea la cer, vârtejul cosmic, aspiraţia spre infinit. Calea de penetrare a cerului este 

Calea Duminicii, care urcă la Poarta Raiului, opusă Căii Sâmbetei, calea care coboară în Iad. Raiul 

şi Iadul sunt cele două destinaţii ale acestui ritual. 

Porţile Cerului erau norii, pe care horele îi adunau sau împrăştiau - în funcţie de anotimpuri - 

căci horele deschideau ori închideau Porţile Cerului, pentru a îngădui comunicarea sau chiar trecerea 

http://4.bp.blogspot.com/-llezbg0i13U/UE89npbRMCI/AAAAAAAAAOQ/xyYviNYbUsA/s1600/genereaza-img-1.php.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/-llezbg0i13U/UE89npbRMCI/AAAAAAAAAOQ/xyYviNYbUsA/s1600/genereaza-img-1.php.jpeg
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zeilor. Spirala de altfel e caracteristică galaxiilor, inclusiv Căii Lactee - în care este sistemul solar - 

având aceeaşi formă. [1, p.121-122; 5] 

 

 

 

Figura 1. Obiect din ceramică. 

 

 Ca gen coregrafic-muzical, hora are o mare vitalitate în zonele extracarpatice, mai puțin în 

Sudul Transilvaniei. Hora este reprezentată printr-un mare număr de dansuri, unele desemnând 

mișcarea (hora lentă, hora iute etc.), altele direcția evoluției coregrafice (hora la stânga, hora la 

dreapta, hora-bătută etc.), iar altele stilul muzical și originea (hora boierească – de proveniență mai 

nouă, în măsură de 6/8, hora de mână acompaniată în Oltenia, de vocea unuia dintre lăutari). În 

horele de stil mai nou, deseori în măsură de 6/8, melodiile sunt mai bogate din punct de vedere 

modal. Despre dansul hora găsim câteva date la Cantemir, care face distincție între acest dans („când 

toți, prinși între ei, joacă în cerc și se mișcă cu un pas egal și regulat de la dreapta la stânga‖) și danț 

(„așezați într-un șir lung și prinși de mâini așa încât capetele să lămâie libere, și se învârtesc cu 

diferite mișcări‖). [2] 

În sec. VII este menționat în Europa un dans similar cu choros, numit carole. Acesta se 

răspândește în toată Europa până în sec. XII și intră în declin în sec. XIV. O relicvă a acestui dans a 

rămas până astăzi în insulele Faeroe din Danemarca, unde în timpul dansului încerc se cântă cântece 

inspirate din legende. 
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COLINDELE LA ROMÂNI 

                                                                                      

 Nadia IONESCU,  profesor 

                                                                                                     Școala Gimnazială Daniela Cuciuc                          

                                                                  Piatra Neamț, România 

 

Summary. The article addresses the carols, which to the Romanian people are a tradition 

kept from ancestors, which is still practiced today. On the territory of our country, the carols 

initially had a ritual purpose - wishing for fertility and abundance, the custom being related to the 

beginning of the new agricultural year or its end (spring, autumn, respectively). Another common 

purpose of the carols was to drive away evil spirits and to invoke the souls of those who had passed 

away.  In time, the initial significance of the carols preserved only the festive, ceremonial and 

greeting atmosphere. 

 

 

Colindele poartă prin veacuri cuvântul tainic al Nașterii Sfinte. Ele sunt o sinteză a spiritului 

creator și religios al poporului roman și se cântă în Sfântul Post al Crăciunului și până în Ajunul 

Anului Nou. 

Termenul ―colindă‖ este de origine latină şi provine de la cuvântul latin ―calendae‖, derivat 

din verbul ―calare‖ (―a vesti‖). 

La poporul român această tradiție s-a păstrat din moși strămoși și astăzi încă se mai practică 

cu mare drag de către toată lumea. De când începe Postului Crăciunului lumea ascultă colindele cu 

mare drag, iar în  Seara de Crăciun copiii merg pe la case la colindat. Gazdele care își primesc 

colindătorii, își deschid atât porțile sufletului cât și porțile caselor și îi răsplătesc cu mere, colăcei, 

dulciuri și bani. 

Nu doar cei mici merg la colindat, ci și oamenii mari merg la rude și se colindă unii pe alții și 

se cinstesc cu ce au ei mai bun pregătit de sărbători. 

Colindele au fost cântate pentru prima oară în Europa cu mii de ani în urmă, dar ele aveau o 

însemnătate diferită de cea pe care o îmbracă astăzi. Erau cântece păgâne, evocate în perioada 

serbărilor Solstițiului de iarnă, pe care oamenii le celebrau dansând în jurul focurilor și 

monumentelor de piatră. Și pe teritoriul țării noastre colindele au avut inițial un scop ritualic, acela 

de urare pentru fertilitate și belsug. Obiceiul era legat de începutul noului an agrar ori de finalul său 

(primăvara, respectiv toamna). 

Un alt scop des întâlnit al colindelor era și acela de alungare a spiritelor rele si de invocare a 

sufletelor celor trecuți în neființă. Pe această cale, colindele urmăresc funcția sarbătorilor păgâne ale 

saturnaliilor (veneratori ai zeului Saturn). În timp însă, semnificația inițială a colidelor a păstrat 

numai atmosfera sărbătorească, de ceremonie și urare. 

Colindele au caracterul unor cântece tradiționale, cu tente folclorice, urări epico-lirice, legate 

de obiceiul precreștin al datinei colindatului. Ele se cântă în preajma Sfintelor Sărbători ale 

Crăciunului, reprezentând o modalitate de vestire a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, de fapt, o 

comemorare a nașterii de acum 2000 de ani, având versiuni diferite, în funcție de regiuni și graiuri. 
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Astăzi, colinda a căpătat, mai degrabă, caracterul așa-numitelor ‖căntece de stea‖, obișnuite de 

Crăciun , vizând în firul lor narativ Viflaimul, Irozii si subiectele crestine.  

  Cel mai vechi cântec creștin de Crăciun este ‖Jesus refulsit omnium‖, compus de St. Hilary 

din Poitiers, în secolul al IV-lea. De asemenea, colindele "O vino azi, Emanuel", scris în secolul al 

XII-lea și ‖Cântecul Mariei‖, cântat mai ales în bisericile catolice și conceput în Evul Mediu cu 

versuri extrase direct din Evanghelia după Luca, sunt două dintre cele mai vechi cântece christice. 

  Colindul românesc, prin forma sa simplă şi prin mesajul pe care-l exprimă, este glasul sfânt 

al Sfintei Evanghelii şi al Bisericii extins sau transmis în sufletele şi-n casele dreptcredicioşilor 

creştini. Colindul reprezintă ecoul popular şi artistic al cântărilor bisericeşti liturgice. 

În decursul istoriei noastre, colindele au circulat pe cale orală, adică prin viu grai, ele fiind 

consemnate în scris şi notate muzical, mult mai târziu, îndeosebi pe filele cărţilor de strană, pe 

ceasloave şi minee, dar strânse şi în colecţii de colinde şi predate de dascăli de biserici. 

Peste timp, din semnificaţia iniţială a colindelor s-a păstrat doar atmosfera sărbătorească, de 

ceremonie, petreceri şi urări. Ca parte integrantă a folclorului religios, colindele prezintă o 

valoare  nepreţuită prin originea şi mai ales prin vechimea lor. Ele reprezintă cântecul nostru 

strămoşesc şi una din cele mai vechi forme de manifestare a folclorului religios românesc. Prezenţa 

în colindele şi pluguşoarele noastre a numelui lui ―Bădica Traian‖ ne aminteşte de timpul formării 

poporului român şi de strămoşii neamului nostru. 

Vestirea nașterii Domnului se practică prin tradiție cel puțin la noi în țară, de zeci/sute de 

ani, prin colindători, care cântă colinde din poartă în poartă și anunță nașterea Domnului. 

„ Ritualul se desfășoară de obicei începând din Ajunul Crăciunului (24 decembrie), până 

dimineața zilei următoare. Grupul de șase până la treizeci de tineri (colindători) aleg un vătaf, care 

cunoaște obiceiurile tradiționale și vreme de patruzeci sau optsprezece zile ei se adună de patru, 

cinci ori pe săptămână, într-o casă anumită, ca să primească instrucția necesară. În seara zilei de 

24 decembrie, îmbrăcați în straie noi ți împodobiți cu flori și zurgălăi, colindătorii fac urări mai 

întâi la casa gazdei, apoi trec pe la toate casele din sat. Chiuie pe străzi, cântă din trompete și bat 

darabana, pentru ca larma făcută să alunge duhurile rele și să-i vestească pe gospodari de sosirea 

lor. Ei cântă prima colindă la fereastră și după ce au primit învoirea celor ai casei, intră în casă și 

își continuă repertoriul, dansează cu fetele tinere și rostesc urările tradiționale. Colindătorii aduc 

sănătate și bogăție, reprezentate de o rămurică de brad pusă într-un vas plin cu mere și pere mici. 

Exceptând familiile cele mai sărace, de la celelalte primesc daruri: colaci, plăcinte, fructe, carne, 

băutură etc. După ce au străbătut întreg satul, grupul colindătorilor organizează o serbare la care 

iau parte toți tinerii.”- Mircea Eliade în Istoria credințelor și ideilor religioase'' 

Colindătorii sunt chipul îngerilor care au vestit Naşterea Domnului. La colindat se pleacă în 

ordinea inversă vârstei: cei mai mici mai întâi, cu Moș-ajunul: ―Bună dimineaţa la Moș-ajun …‖, 

mai apoi cei mai în vârstă, de după-amiaza până pe înserate, până în puterea nopţii sau chiar 

―noaptea pe la cântători‖. Colindătorii poartă diferite denumiri: ceată de colindători, ceată de feciori 

(în Transilvania), ceată de juni (în ţinutul Sibiu-Făgăraş), bute, butea feciorilor (junilor) (în ţinutul 

dintre Olt şi Târnave), beze (în Câmpia Transilvaniei şi Năsăud), dubaşi (în Hunedoara vestică şi 

ţinutul Hălmagiu-Beiuş), preuca (în Ţara Loviştei), zoritori (în Ţara Bârsei), călușari (în zona dintre 

Sibiu şi Strei, întrucât colindătorii urează şi joacă jocul cu acest nume), etc.  
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Îmbrăcaţi şi încălţaţi cât se poate de bine, cetele de colindători pornesc de obicei de la o 

margine de sat la alta, luând casele la rândul. Doi dintre feciori mergeau înainte şi întrebau gazdele 

dacă îi primesc. Satul de obicei îi aşteaptă toată noaptea, cu porţile deschise, cu câinii legaţi şi 

lămpile aprinse. Colindătorii intră în case cu numele Domnului, menit sa risipească mâhnirile şi să 

aducă vestea cea bună. Ritualul se desfăşoară de obicei începând din Ajunul Crăciunului (24 

decembrie), până dimineaţa zilei următoare. Grupul de şase până la treizeci de tineri (colindători) 

aleg un vătaf, care cunoaşte obiceiurile tradiţionale şi vreme de patruzeci sau optsprezece zile ei se 

adună de patru, cinci ori pe săptămână, într-o casă anumită, ca să primească instrucţia necesară. 

În seara zilei de 24 decembrie, îmbrăcaţi în straie noi şi împodobiţi cu flori şi zurgălăi, 

colindătorii fac urări mai întâi la casa gazdei, apoi trec pe la toate casele din sat. Chiuie pe străzi, 

cântă din trompete şi bat darabana, pentru ca larma făcută să alunge duhurile rele şi să-i vestească pe 

gospodari de sosirea lor. Ei cântă prima colindă la fereastră şi după ce au primit învoirea celor ai 

casei, intră în casă şi îşi continuă repertoriul, dansează cu fetele tinere şi rostesc urările tradiţionale. 

Colindătorii aduc sănătate şi bogăţie, reprezentate de o rămurică de brad pusă într-un vas plin 

cu mere şi pere mici. Exceptând familiile cele mai sărace, de la celelalte primesc daruri: colaci, 

plăcinte, fructe, carne, băutură, etc. După ce au străbătut întreg satul, grupul colindătorilor 

organizează o serbare la care iau parte toţi tinerii.Colindele sunt interpretate prin cântarea în grup, la 

unison, ori în două  grupe, antifonic. Uneori, ceata se acompaniază cu instrumente (fluier, cimpoi 

sau dobă mică). Cel mai de frunte dintre colindători ia darul şi mulţumeşte gazdei urându-i sănătate, 

prosperitate şi belșug.Fiecare gospodar din sat trebuia să primească ceata colindătorilor. Nicio casă 

nu trebuie să rămână necolindată, oricât de rea ar fi fost vremea. Se credea că atunci când nu se vor 

mai auzi colinde pe pământ vor ieşi diavolii şi vor pune stăpânire pe lume. 

Colindele noastre  emană  bunătate izvorâtă  din iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni. 

Una dintre aceste colinde ne îndeamnă astăzi să păstrăm dreapta credinţă şi să cultivăm dragostea 

faţă de semenii noştri: 

„Şi-acum te las, fii sănătos 

Şi vesel de Crăciun, 

Dar nu uita, când eşti voios, 

Române, să fii bun!‖ 
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TRADIŢIILE ŞI ARTA POPULARĂ  PE VALEA TARCĂULUI 

 

 

Carmen PĂDURARU-BOBRIC, profesor pentru învățământul preșcolar,  

școala gimnazială ”Iulia Hălăucescu”Tarcău, județul Neamț, România 

 

Summary. Traditions are concepts, historically established customs within a human 

community and transmitted orally from generation to generation. In the commune of Tarcău, the 

local traditions have been preserved and transmitted to the future generations with sanctity: 

Christmas carol, the star, horses, the group of bears, the goat from Tarcău, Banda Jianu, the Bull, 

the folk dance team have lasted for years. 

The love of ancestral customs, their perpetuation, forms links between the generations that 

have disappeared and those that will come to ensure the continuation of our nation in the world. 

 

 

,,Trecutul neamului nostru nu trebuie uitat şi părăsit. 

Virtuţile înaintaşilor de-a pururea să strălucească în 

memoria noastră şi a urmaşilor, ca un îndemn puternic 

la fapte măreţe şi înălţătoare” 

Pr. Gh. Verşescu 

 

   Conform dicţionarelor, tradiţiile nu sunt altceva decât concepţii, datini statornicite istoric în 

sânul unei comunităţi umane şi care se transmit oral din generaţie în generaţie. 

   În  comuna Tarcău, tradiţiile locale au fost păstrate şi transmise generaţiilor viitoare cu 

sfinţenie: colinda de Crăciun, Steaua, Irozii, cetele de căiuţi, grupul de urşi, capra din Tarcău, Banda 

Jianu,  Buhaiul, echipa de dansuri populare, jocul babelor au dăinuit peste ani . 

   La Crăciun toate gospodinele primesc  colindătorii cu masa plină: fructe, turte cu julfă(  aluat 

întins subţire, copt pe vatră, umplut cu sămânţă de cânepă), obicei păstrat până în zilele noastre. 

   Satul este cuprins de bucurie şi voie bună pentru sărbătorile Crăciunului. În noaptea din 

ajunul Crăciunului, copiii umblă cu colinda iar ziua cu Steaua ,cei mai mari cu Irozii. 

,Spre Anul Nou tot satul este în fierbere. Flăcăii îşi pregătesc uniformele ofiţereşti, cu chipiu 

şi săbii. Împodobesc o capră, tocmesc un taraf de lăutari şi toată noaptea umblă din casă în casă. 

Toată lumea primeşte capra: 

 

Asta-i capra de la munte                                         

Cu steluţă albă-n frunte 

Asta-i capra de la stână 

Bună de lapte şi lână. 

Asta-i capra din oraş 

Hrănită cu arpacaş 

 Capra mea e din Tarcău  

Are pe ea numai său 

Capra mea e de la Straja  

Nu dă laptele degeaba 

Tu căpriţă cu mărgele 

Pune capul la podele 

   

Vine capra din pădure  Şi la anul care vine 
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C-a fost la cules de mure 

Hai, căpriţă după mine 

Nu mă face de ruşine   

Căpriţa se învârteşte  

Nicidecum nu oboseşte 

Hai, căpriţă să jucăm 

Cu toţi să ne bucurăm 

Să ne întâlnim cu bine 

Sari căpriţă pe picioare 

Să cântăm câte o urare 

Sari căpriţă pe-un picior 

Bucuria tuturor. 

Belşugul să vă sporească 

Şi copiii mari să crească 

 

,,Copiii nu se lasă mai prejos, pregătiri înfrigurate : fluier, bici lung de cânepă să 

pocnească tare,buhai, tobă, clopoţel, toate sunt scoase şi pregătite pentru pluguşor.‖   

În prima zi  de Anul Nou, copiii merg cu semănatul din casă în casă. Primesc covrigi, 

nuci, dulciuri, mere iar copii seamănă cu grâu sau orez. 

,,Seara de Anul Nou este  considerată pe aceste meleaguri  drept cea mai bogată în datini 

şi credinţe, cea mai misterioasă şi totodată una din cele mai plăcute pentru toată suflarea satului.‖ 

Pluguşorul copiilor  aduce de peste ani îndeletnicirea principal a poporului nostru, fiind o 

pildă vie a vieţii noastre plugăreşti. 

 

Noi cu plugul ne-am luat 

Pe la case ca şi-n an 

Cum a zis badea Traian 

Noul An să îl vestim 

Azi când cel vechi îl sfârşim 

Zile bune să vă dea 

Dumnezeu din mila Sa! 

Noi urăm pentru colaci 

Pentru mere, cozonaci 

Şi păstrăm obiceiuri bune 

De pe vremurile străbune 

Mâine Anul se-noieşte 

Anul vechi ne părăseşte 

Cum e din bătrâni lăsat 

Urăm s-avem rod bogat 

Să aveţi belşug în toate 

Grâu, secară şi bucate 

Şi prin pod şi prin cămară 

Şi în tindă şi afară 

 Să vă fie casa, casă 

Pâine şi colaci pe masă 

S-aveţi pruncii sănătoşi 

Şi ca brazii de frumoşi 

Busuioc verde pe masă 

Rămâi gazdă sănătoasă 

Anul Nou ce-aţi aşteptat 

să vă fie îmbelşugat 

Tot cu grâu şi cu porumb 

Dăruit de Domnul Sfânt 

Casa să va fie plină 

De belşug şi de lumină 

Ziua de Sfântul Vasile 

Să vă fie tot spre bine 

Mulţi ani ,fericiţi 

Mulţi ani să trăiţi! 

 

 

 

Pluguşorul este însoţit de buhai - care sugera mugetul animalelor care trag brazda şi de 

clopot de talangă. 

   Iubirea datinilor strămoşeşti, perpetuarea lor, formează legături între generaţiile care au 

dispărut şi cele care au venit şi vor veni spre a asigura dăinuirea neamului nostru în lume.
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HRAMUL „SFÂNTA CUVIOASA PARASCHEVA” ÎN COMUNA CIORESCU 

 

Nelia ȚÎGULSCHI, profesor de coregrafie,  

Școala de Arte, comuna Ciorescu, RM 

 

Summary. The present work is an attempt to capitalize and bring to light the popular 

traditions and customs, the original creations, preserved with sanctity over the years by the 

personalities of Ciorescu commune, who in their history have inscribed a golden page in the 

history of the nation. This work will be an example for the growing young generation in the 

locality, will serve them as a guide in order to value and respect this ancient cradle of Romanian 

history and culture, created with love and craftsmanship by those who have lived and live in this 

area. 

  

                          „ Cunoscând tradiţia, istoria și neamul 

 ne facem mai sociabili, mai altruişti, 

                                                 mai iubitori de om şi viaţă.” 

Nicolae Iorga 

 

Sărbătoarea - element al culturii și creației populare. Poporul român ca și toate 

popoarele, și-au creat timp de secole sărbători, tradiții și obiceiuri naționale, care au un potențial 

nemărginit, orientate spre sentimentul dragostei față de patrie și de neam. Sărbătorile au ocupat 

locuri de vază în sistemul de educație și organizare a timpului liber, ce era caracteristic în toate 

epocile, dar nu mai puțin și în zilele de azi. 

Fără un echipament spiritual, fără un sistem de credințe și tradiții care să le orienteze 

experiența, societățile se pot dezintegra. În acest sens, numai ele asigură supraviețuirea și 

funcționalitatea grupului uman, ceea ce este o condiție necesară de supraviețuire a individului. 

Trebuie să ținem cont de faptul că în cadrul unei tradiții se poate constitui și are sens inovația, în 

afara ei, creația ar fi de neconceput, istoria s-ar frânge și umanitatea nu s-ar putea constitui. 

  Una din motive ar fi continuitatea generațiilor și solidaritatea dintre ele, care ar exclude 

tensiunile, divergențele și antagonismele existente astăzi. Tradițiile naționale ocupă un loc 

important în soluționarea problemei în cauză, ce pot  asigura schimbarea orientării conștiinței 

individuale de la valorile culturii      străine mediului autohton spre valorile culturii tradiționale 

ale poporului nostru acumulate de secole.
  
[1, p.160]

 

Sărbătoarea hramului actualmente a devenit o sărbătoare atât creștină, cât și laică.  Ziua 

începe cu Sfânta Liturghie în biserică, așa cum este de obicei în fiecare an. Pe când a doua 

jumătate a zilei  sărbătoarea devine mai mult familială, axată pe ospitalitate, bunăvoință, 

prietenie, petrecere. Hramul este o ocazie de a se întâlni cu rudele, prietenii, de a ura unul altuia 

bucurie, sănătate, fericire. Spre finalul zilei oaspeții sunt invitați la tradiționalul ‖Joc‖ sau se mai 

zice la „Hora Satului‖, ce  simbolizează împăcarea, frăția, unirea tuturor oamenilor într-un singur 

cuget, printr-un cerc mare, ținându-se de mâini unul cu altul.  

În așa mod sărbătoresc majoritatea din noi, din diferite localități, dar vreau să menționez 

că deși comuna Ciorescu este o localitate relativ tânără, modernă, locuitorii ei respectă cu 

sfințenie tradițiile strămoșești și poartă în suflet credința creștină. 
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Scopul lucrării.  Am considerat oportună desfășurarea manifestării cu scopul de a scoate 

din anonimat comorile strămoșești ale poporului, iar noi suntem cei care păstrăm și transmitem 

aceste valori cristalizate de ani de zile. 

       Examinînd în aspect practic și teoretic sărbătoarea Hramul satului, ca formă a 

manifestărilor artistice publice mi-am propus următoarele obiective: 

 determinarea rolului sărbătorilor publice în desfășurarea vieții culturale în Republica 

Moldova; 

 identificarea particularităților metodice de organizare a Hramului satului; 

 elaborarea scenariului și realizarea practică a manifestării artistice Hramul comunei 

Ciorescu în vederea valorificării și promovării a tradițiilor și obiceiurilor, precum și a 

artei  populare. 

Sărbătoarea publică și funcțiile ei. Referindu-ne la noțiunea de „sărbătoare”, putem 

menționa că în conținutul ei pot fi evidențiate o serie de elemente: ideea, evenimentul, aspectul 

moral, memoria socială, dispoziția. 

Sărbătoarea provine din latinescul „servare” – festivitate, petrecere, ce se marchează prin 

anumite evenimente din viața unui popor. Sărbătoarea este cel mai eficient mod de manifestare a 

omului în societate. Herodot, referindu-se la noțiunea de sărbătoare, spune că „este al treilea 

element ce constituie unitatea grecilor după limbă și rasă‖. Ea poate lua naștere acolo unde există 

legături culturale între oameni și ele întăresc aceste legături. 

Sărbătoarea este un element al culturii și creației populare, cel mai democratic mod de 

autoexprimare a oamenilor. Ea este în stare să satisfacă diverse necesități ale personalității. Prin 

sărbători se marchează în mod solemn anumite evenimente, date istorice din viața poporului. 

Sărbătoarea a fost de multe ori definită ca depozitar al sufletului popular, „nicăieri și nici 

într-o altă formă, esența colectivă comună a ființei umane, nu este mai complet realizată ca în 

atemporalismul sărbătorii‖. 
 
[2, p.10] 

După cum am mai remarcat, problema moștenirii culturale, a sărbătorilor și obiceiurilor 

capătă în prezent o importanță primordială. Viața ne-a demonstrat că numai continuitatea 

timpului istoric,  păstrarea cunoștințelor valorilor, metodelor de activitate, deprinderilor ce vin 

din trecut este calea cea justă. O astfel de tratare este numită tradiționalistă. Sărbătoarea este o 

expresie concretă, o formă a funcționării conținutului său social, a necesităților societății  în 

reglarea muncii  oamenilor, a stimulării ei. Unitatea dintre formă și conținut apreciază pozitiv 

sărbătoarea și este susținută de opinia publică. Iată de ce o problemă destul de importantă este de 

a cerceta și a studia în complex această  măreață moștenire. 

Continuitatea și discontinuitatea, vechiul și noul, sărbătoarea și inovația sunt asemenea 

capetelor unui lanț, fără de care lanțul nu există. Destinația sărbătorii în raport cu inovațiile, 

constă în faptul că ea este un mod de a realiza inovațiile. 

Să nu uităm că multe sărbători cu adevărat populare au fost folosite de sistemul totalitarist în 

scopul de a-și consolida influența asupra maselor. Ele nu trebuie respinse, totodată fiind necesar 

de a le supune unei analize minuțioase pentru a găsi sub învelișul denaturat inițialul, autenticul 

create de popor și pentru a utiliza acest tezaur în procesul renașterii noastre naționale.[3, p.87] 

Numai acționând în spiritul conceperii adecvate a formelor vechi ale sărbătorilor, 

utilizându-le înțelept, adaptându-le la necesitățile actuale, poate fi asigurat efectul cuvenit. Este 

firesc că sărbătorile  învechite să-și piardă definitiv legăturile cauzale cu relațiile sociale care le-

au dat naștere, adică ele și-au pierdut baza reală, păstrând deseori forma inițială sau conținutul 
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simbolic. În conținutul multor obiceiuri ale vieții cotidiene s-au păstrat elemente legate de religia 

creștină și de religia păgână: îmbrăcămintea, aranjarea caselor, împodobirea fântânilor, etc. au 

ajuns până azi, păstrând simbolica lor autentică. 

Una din definițiile de sărbătoare, dată de Vasile Bancilă ne spune: „ Ideea de sărbătoare e 

o horă gravă de comuniuni cu toată realitatea, cu toate aspectele ei posibile și imaginabile . E o 

comuniune cu transcendentul, cu natura cosmică, cu societatea, e chiar o comuniune cu lumea 

animală și vegetală; și-n sfîrșit e o comuniune cu tine prin contopirea sau topirea contradicțiilor, 

decepțiilor, revindicărilor. Această comuniune  se înfăptuiește în grade diferite, în raport cu 

autenticitatea  trăirii sărbătorii, însă întotdeauna în direcție precisă, care e  mersul spre 

sărbătoare‖. [4, p.13] 

Manifestările artistice, organizate cu ocazia anumitor sărbători, devin ocazii unde se 

adună comunitatea întreagă. Aceste momente favorizează comunicarea directă, comunicarea pe 

care se bazează cultura omului.  În timpul sărbătorii omul trăiește mai profund ca oricînd 

sentimentul întregului. Sărbătoarea este cel mai eficient  și cel mai răspîndit mod de funcționare 

a tradițiilor. Fără sărbătoare tradiția poate să moară, dar și poate să învie numai și numai prin 

sărbători. Tradițiile sunt destul de rezistente la vitregiile sorții, dar ele pot deveni neputincioase 

în timp și spațiu. Dacă nimicim sărbătoarea cu timpul se distruge și tradiția. 

Astfel, sărbătoarea este o întîlnire prin excelență, iar din punct de vedere social, este 

ocazia de adunare a tuturor grupurilor: familie, sat, popoare, etnie sau națiune. Ea reprezintă 

repere în situarea istorică și geografică a civilizațiilor. Are o putere fascinantă în caracterizarea 

etnică, în cimentarea grupurilor etnice, reprezentînd un pact social, o reîntîlnire pentru afirmarea 

unității și legăturilor  unui popor.
 
 [5, p.109]   

Cercetătorii  tezaurului etnofolcloric, inclusiv și Nicolae Băieșu clasifică sărbătorile în: 

sărbători calendaristice, sărbători ciclice și sărbători neciclice. 

Sărbătorile calendaristice se divizează în: sărbătorile de timp; sărbătorile de familie sau 

de viață (nașterea, nunta, înmormântarea);  sărbătorile de muncă, care depind de sfera și 

caracterul activității oamenilor (claca, șezătoarea); sărbătorile de petrecere, voie bună, hramul 

satului, bisericii, jocul, hora. [6, p.23] 

          Structura unei sărbători cuprinde de obicei două tipuri de elemente: spirituale, materiale. 

Elemente spirituale  sunt  legate de latura efectiv-sentimentală a sărbătorii. Elemente 

spirituale  se împart în manifestări afective exterioare sau exteriorizate - râsul, plânsul; și 

manifestări afective interioare, concretizate prin anumite simțăminte, legate de evenimentul 

respectiv sărbătorit – veselie bucurie, fericire, euforie sau teamă, tristețe, durere sufletească, ură, 

dispreț. 

Elemente materiale – referitoare la latura pragmatică a sărbătorii. Elemente materiale  pot 

fi împărțite în elemente exterioare și interioare individului. Structura generală a unei sărbători 

presupune următoarele elemente: 

 Durata. Aceasta prezintă timpul alocat desfășutării unei sărbători și diferă de la un caz la 

altul; 

 Fazele. Ele se succed de-a lungul unei sărbători și în funcție de numărul fazelor, 

sărbătorile se pot diferenția între ele; 

 Repetabilitatea.  Sărbătorile pot fi unice, iar altele repetabile la o lună, un an, patru sau 

cinci ani, etc, adică se desfășoară la un anumit interval de timp; 
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 Persoanele care participă atît cu rol de actor, cît și cu rol de spectator la sărbătoarea 

respectivă. În funcție de numărul de participanți și de ponderea rolurilor acestora se va 

observa o variație între sărbători; 

 Elementele ambientale. Spațiul închis sau deschis, perioada diurnă sau nocturnă, diverse 

elemente decorative și de ritual ( o anumită muzică, o anumită mâncare și o anumită 

băutură);  

 Comportamentele. Comportamentele solicitate din partea participanților cu ocazia 

respectivă vor constitui la rândul lor un element diferențiator în ceea ce privește structura 

sărbătorii;â 

 Existența unor elemente pregătitoare. Unele sărbători necesită efectuarea anumitor 

acțiuni înainte de începerea ei. Aceasta componență preparatorie presupune atât o 

dimensiune materială – pregătire cnsiulinară, vestimentară, ambientală, cât și o 

dimensiune spirituală – postul. 

 Elemente afective. Aceste elemente se referă la intensitatea și „semnul‖ sentimentelor, pe 

care participanții ar trebui să le aibă de-a lungul sărbătorii.   

Luând ca element de referință repetabilitatea sărbătorilor,  se pot împărți în: sărbători 

unice  –  atunci când evenimentul ce se află la bază nu este repetabil pentru un individ, un grup 

sau chiar pentru o comunitate - nașterea, înmormântarea;  sărbători repetabile – când 

evenimentul sărbătorit se poate repeta pentru individ, grup sau comunitate, generând o altă 

sărbătoare asemănătoare cu cea luată drept reper.[7, p.24] 

Sărbătorile ciclice se repetă la un interval fix de timp, întotdeauna același, exact în acea 

perioadă și aceiași dată. Aceste se ramifică în felul următor: 

 sărbători anuale – Revelionul, Crăciunul, aniversările personale și naționale, toate 

sărbătorile cu dată fixă în calendarul creștin; 

 sărbătorile sezoniere – sărbătoarea Sângiorzului (Transilvania și Banat), sărbătoarea 

Sf. Gheorghe (Oltenia, Muntenia, Moldova), care reprezintă deschiderea vieții 

pastorale; sărbătoarea Sânmetru – considerată deschiderea iernii pastorale;   

 sărbători săptămânale – Duminica este  considerată sărbătoare ciclică săptămânală. 

Sărbători neciclice  se pot repeta, dar nu la date fixe. Ca un exemplu  Paștele este o astfel 

de sărbătoare, având un farmec deosebit de semnificația religioasă, de apropiere a familiei și de 

momentul de liniște sufletească.  Luând ca element de referință  „durata‖, se poate vorbi despre 

sărbători, care țin o zi (cele mai dese), dar și despre sărbători, care durează mai puțin, cum ar fi 

sărbătorile personale și ocazionale. 

În „Dicționarul  obiceiurilor de peste an‖, Ion Ghinoiu, apreciază că durata nunții  s-a 

redus treptat  de la o săptămână (de joi până miercuri dimineața ), la trei zile (sâmbătă, duminică 

și luni ), apoi la două zile (sâmbătă și duminică ) și a ajuns la o masă festivă de cateva ore.  [8, 

p.112] 

Sărbătorile importante ale anului, sunt dovezi ale împletirii dintre credință și cultură, ale 

modului în care cultura înfrumusețează formele credinței și dă sens, în veșnicia operelor 

culturale.  Sărbătorile  poartă  valori moștenite din trecut, prin care consolidează naţiunea şi 

contribuie la  identificarea noastră. 

Sărbătoarea contribuie la realizarea echilibrării și armonizării societății,    asigură 

coeziunea necesară grupurilor, mai mult asigură durabilitatea, identitatea și unitatea grupurilor, a 

colectivității și a societății ca un întreg.  
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Funcțiile sărbătorii populare.  Sărbătorile populare au îndeplinit și continuă până astăzi 

să îndeplinească în societate o serie de funcții importante: 

Funcția reglatoare a sărbătorilor a apărut printre primele, astfel, ele au fost mult timp 

unicul mijloc prin intermediul cărora se reglau relațiile dintre oameni în societate, deoarece era o 

încredere în justiția ordinii stabilite de ele, ce se baza pe existența și vechimea acestor obiceiuri.  

Spre regret, putem constata că funcția în cauză, exercitată de sărbători, a fost neglijată în 

perioada totalitarismului, ceea ce nu a putut să nu aducă prejudicii serioase societății, să nu 

provoace o serie de fenomene negative ce s-au răsfrânt asupra relațiilor dintre oameni și chiar 

dintre națiuni. În condițiile actuale, când în central atenției se plasează calitățile spirituale ale 

omului, ponderea obiceiurilor și sărbătorilor ca mijloc de reglare a relațiilor sociale, trebuie să 

crească considerabil. 

Pentru a materializa acest scop, ar trebui să fie utilizate acele sărbători, orientări, reguli de 

comportare ce au fost clădite pe baze raționale, au fost verificate de înaintașii noștri timp de 

secole. Aceste comori ale spiritualității noastre pot să îmbogățească în mod substanțial viața 

cotidiană, să contribuie la reglarea relațiilor sociale și naționale.  

Transmiterea experienței sociale - o funcție importantă a sărbătorilor populare, ce constă 

în păstrarea și reproducerea relațiilor sociale.   Funcția în  cauză se impune în viața socială prin 

existența continuității generațiilor, sărbătorilor îndeplinind rolul verigii de legătură ce asigură 

continuitatea generațiilor umane. [9, p.18] 

Transmiterea experienței prin intermediul sărbătorilor este posibilă datorită existenței 

simultane în cadrul societății a generațiilor, ce se substituie una pe alta. Obiceiurile și sărbătorile 

includ noile generații în formele verificate ale relațiilor sociale, eliberând fiecare individ în parte 

de necesitatea de a cuceri, o dată în plus ce a fost realizat deja de predecesori.
 

Funcția educativă a sărbătorilor populare joacă un rol deosebit mai ales în condițiile 

contemporane. Rolul educativ al sărbătorilor se manifestă începând cu frageda copilărie și 

continuă pe tot parcursul vieții individului. Personalitatea resimte influența sărbătorilor ce pot să 

determine mentalitatea, simțurile și emoțiile ei. Prin intermediul acestui suport are loc 

cristalizarea unui anumit mod de comportament social, formarea convingerilor și deprinderilor.  

Respectând sărbătoarea, individul nu numai că se include în sistemul de relații sociale, 

dar și devine o personalitate, se atașează la mediul dat. În cadrul procesului de devenire civică a 

personalității un rol important îl joacă asimilarea sărbătorilor și a obiceiurilor naționale din 

fragedă copilărie. Prin intermediul acestor sărbători are loc procesul de înglobare a omului în 

comunitatea națională respectivă și cristalizarea în conștiința lui a unor anumite cerințe, idealuri 

morale, convingeri și aspirații naționale și patriotice. 

Sărbătorile  de multe ori sunt considerate ca fiind o școală a vieții creștine. Așadar, multe 

din obiceiurile și tradițiile populare în conținutul lor și-au păstrat și elemente de religie creștină și 

chiar de cea păgână. În această ordine de idei, este necesar de a studia problema corelației dintre 

toate tradițiile și în special, tradițiile naționale cu tradițiile religioase. 

Pentru ca munca de educație să fie eficientă, ea trebuie să afecteze toate forțele spirituale 

ale omului – nu numai intelectul, ci și simțurile, voința și psihologia omului. Munca educativă 

trebuie să indice o anumită paradigmă a comportării, să cristalizeze convingerile personale, ce se 

vor transforma în deprinderi stabile, în trăsături de caracter și în calități personale. [10, p.137] 

Neglijând istoria, sărbătorile strămoșești, dăm involuntar o lovitură sub centura atmosferei 

morale a individului din societatea noastră, cauzei educației tinerei generații.  
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De fapt, educația, în sensul larg a cuvântului, este un proces consecvent al inițierii omului 

în contextul experienței generațiilor înaintașe, al asimilării concepțiilor și ideilor vitale, a 

normelor și tipurilor de activitate social-utilă. În acest sens , un rol dicisiv îl au sărbătorile și 

tradițiile. 

Funcția informativă pe lângă funcția educativă, asigură un anumit mod de comunicare, de 

legătură între oameni. Sensul acestei funcții se manifestă mai ales prin sărbătorile și ceremoniile 

ce poartă un caracter de masă și sunt clădite pe principiul colectivismului. Ele vizează momente 

cruciale, de cotitură din viața omului, evidențiază legătura indisolubilă dintre personalitate  și 

societate. 

Funcția integrativă  este  o altă funcție importantă a sărbătorilor populare. Sărbătorile nu 

numai că „obligă‖, ci și „leagă‖ oamenii de comunitatea dată. Cu mare regret, putem constata că 

perioada de tristă faimă din istoria poporului a redus aria  funcționării sărbătorilor populare și a 

redus la minim posibilitățile de acțiune a funcției integrative. Numai prin schimbarea orientării 

conștiinței individuale de la valorile străine culturii noastre naționale spre tradițiile populare 

poate avea loc un proces de integrare a generației tinere în contextul social și național autohton, 

ceea ce va asigura procesul  continuității, cît și viitorul nostru.  

Vorbind despre structura sărbătorilor naționale, vom menționa că sărbătorile absolut 

„pure‖, proprii numai unui popor, nu există. Dimpotrivă, în tradițiile diferitelor popoare există o 

serie de  aspect și elemente comune. Ca un exemplu  pot servi obiceiurile folclorice românești de 

la început de an, așa cum sunt colinda, semănatul, sorcova, malanca, care sunt asemănătoare cu 

sărbătorile bulgărești, survacarii și cucherii. Un alt exemplu sărbătoarea calendaristică 

„Paparuda‖ proprie românilor se întâlnește în Balcani: „Peperuda‖ – la bulgari și greci, iar 

„Dodonă‖ – la sârbi. Fiecare popor își crează sărbătorile sale inedite și originale, dar această 

originalitate nu înseamnă, nici de cum, că ele nu au particularități ce se repetă și la alte popoare. 

[11, p.46] 

Funcția comemorativă  provine din faptul că sărbătoarea este destinată să întrețină de-a 

lungul vremii în conștiința generațiilor de credincioși amintirea momentelor sau faptelor 

memorabile și a persoanelor sfinte, pentru ca ele sa nu fie uitate.  Unele sărbători ne duc cu 

gândul nu numai la faptele din trecut, ci și la cele ce vor fi în viitorul îndepărtat, cum este, de 

exemplu, Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec de carne); sărbătorile au, deci, și sens 

eshatologic, ele reprezentând nu numai memoria Bisericii, ci și așteptarea ei, nădejdea și 

anticiparea împlinirii făgăduinței divine.  

Funcția latreutică.   Sărbătorile sunt prilejuri și forme de expresie ale cultului   de 

adorație și de venerație, sau mijloace de a preamări pe Dumnezeu și pe sfinți. Mai mult, 

personajele sfinte sărbătorite constituie pilde pentru credincioși, ca exemple și imbolduri spre 

virtute și spre desăvârșirea în viața religios-morală.
 

Din orice perspectivă am privi lucrurile, sărbătoarea apare ca având funcția universală de 

a introduce în lume fericirea, sub orice formă ne-am imagina-o. Organizarea totală  a existenței 

pe care o presupune sărbătoarea se va baza tocmai pe fericire, ca rezultat al refacerii 

potențialităților vieții și, deci, ca o rezolvare a angoaselor existențiale. 

Unul dintre elementele aproape nelipsite din cadrul sărbătorii este: 

Ospățul, care, după părerea lui Paul Drogenu, contribuie tocmai la ieșirea din alienarea 

față de semeni, prin comuna dăruire și consumare a darurilor. Ospățul presupune nu doar 

comuniunea cu semenii, străinii sau cunoscuți ai grupului, ai familiei, ai satului, ai orașului, ci 
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presupune și comuniunea cu cei de dincolo de hotarele așezărilor ființei, ale strămoșilor și chiar 

ale zeilor. 

Dansul de asemenea joacă un rol important în realizarea contactului uman cu bucuria, cu 

sinele și cu semenii. Dansul introduce aceea bucurie a mișcării în solemnitatea îngheșată a 

trupului și a relației interpersonale cotidiene.[12]
 

Hora este dansul care exprimă cel mai bine acest lucru, este unul dintre elementele cele 

mai relevante în acest sens,  forma sa rotunda și închisă, ceea ce  simbolizează împăcarea, frăția, 

unirea tuturor oamenilor într-un singur cuget, printr-un cerc mare, ținându-se de mîini unul cu 

altul. Uneori, hora este reprezentată de mai multe cercuri concentrice. Energiile indivizilor care 

participă la horă se supun principiului sinergiei, așa încât este de așteptat ca intensitatea 

comuniunii să fie maximă, depășind-o pe cea a oricărui alt joc, care ar presupune o combinație a 

participanților, diferită de cea a horei. Oricum hora este unul dintre cele mai vechi dansuri 

populare, considerat temelia tuturor jocurilor.[13, p.115] 

Funcția majoră a sărbătorii ar putea fi, după părerea multora, aceea de a da  sens și 

valoare vieții. Ideea angoaselor existențiale a rezolvării lor cu ajutorul sărbătorii apare prezentată 

deosebit de sugestiv în lucrarea „Duhul sărbătorii‖ a lui Vasile Bancilă: „În adevăr, în existenta 

obișnuită, nesărbătoreasca, mai ales trei sunt laitmotivele de suferință ale conștiinței: este ideea 

limitelor, contradicțiilor și tuturor mizeriilor eului propriu; este conflictul cu societatea, 

concurența cu semenii și este ideea raportului dintre noi și natura sau realitatea ca atare, raport în 

care uneori suntem noi contraziși, alteori noi contrariem realitatea și în care adesea avem 

sentimentul că nu înțelegem nimic din sensul acestei realități generale. E aici un întreit blestem 

care formează răul conștiinței. Dar tocmai acest blestem cu trei fete dispare în sărbătoare!‖. [14]   

Această funcție de împăcare generală a umanității este întâlnită și la nivelul sărbătorilor 

noastre tradiționale populare, sub forma unor reguli nescrise, potrivit cărora omul, în zi de 

sărbătoare trebuie să înceteze orice conflict, orice dușmănie cu cel de lângă el și, prin urmare, cu 

întreaga comunitate. 

Proverbul popular ne spune: „Cum e țara – așa și obiceiul‖. E adevărat, dar cunoaștem  că 

obiceiul fără tradiție nu poate exista, iar unde persistă tradiția – se naște și sărbătoarea.  Aici, 

subliniez faptul că oamenii, sub influența acestora, se familiarizează cu modul de comunicare a 

comunității  umane date, devenind o parte componentă și importantă a acestui mediu. 

Într-un  final, putem spune că funcția sărbătorii este de a „media‖ sacrul și profanul și mai 

repet, este ideea de a rezolva angoasele existențiale prin întoarcerea la lumea originară, la 

momentul dinaintea creării Cosmosului, reapare mereu, de-a lungul timpului în ideea de 

sărbătoare. 

  Sărbătorile populare în Moldova. Sărbătorile și obiceiurile moldovenești poartă însemne 

valorice moștenite din strămoși prin care consolidează naţiunea şi contribuie la  identificarea 

noastră. Sărbătorile și obiceiurile marcate o singură zi sau câteva, cu dată fixă sau mobilă, 

dedicate divinităților calendaristice, dar și oamenilor sunt cunoscute și respectate până astăzi.  

Analizând, întreg spectrul de sărbători și obiceiuri voi descrie cele  mai reprezentative 

categorii de sărbători, începând cu cele celebrate la nivel național,  sărbătorile populare și 

sărbătorile marcate în familie. 

Prin sărbători sunt desemnate zilele în care se comemorează evenimente importante, 

acestea fiind marcate prin diferite serbări, solemnități, care de obicei sânt stabilite în mod oficial 

drept zile de odihnă. După cum am menționat mai înainte, sărbătorile de peste an sunt numite 
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sărbători calendaristice, dintre care sărbătorile naționale sunt recunoscute prin celebrarea unui 

eveniment important din istoria țării, așa cum sunt: 9 mai - Ziua Victoriei  asupra fascismului în 

Marele Război pentru apărarea Patriei; 27 august - Ziua Independenţei Republicii Moldova, și 31 

august este marcată sărbătoarea „Limba Noastră‖. [15] 

O categorie importantă a ciclului sărbătorilor calendaristice sânt cele cu caracter religios. 

În primul rând, aici sânt incluse cele dedicate Domnului Nostru Isus Hristos: Nașterea Domnului 

(Crăciunul) Botezul Domnului (Boboteaza), Învierea Domnului (Paștele), Înălțarea Domnului 

(Ispasul) etc. Religioase sânt și sărbătorile care celebrează zilele Sfinților Părinți: Sf. Vasile, Sf. 

Gheorghe, Sfinții Constantin și Elena etc.  

Aici este important de menționat și Hramul localității – sărbătorirea patronului spiritul al 

bisericii, despre care voi vorbi mai detailat în următorul paragraf. La noi în țară este cunoscută 

tradiția câtorva tipuri de hram: al familiei, bisericii, mănăstirii și a localității. 

În continuare voi descrie în linii generale sărbătorile în Moldova în succesiunea 

desfășurării pe parcursul anului: 

Crăciunul este prima sărbătoare din ciclul sărbătorilor de iarnă ce se petrece în seara spre 

25 decembrie după stil nou și în ziua următoare. În Republica Moldova ea se sărbătorește după 

stil vechi la 7 ianuarie. Crăciunul ne vine din străbuni, din  sec. al IV-lea al mileniului întîi, după 

Hristos. Una din cele mai frumoase tradiții ale Crăciunului este colinda, al cărei laitmotiv este 

legat de nașterea Domnului Isus Hristos, unde copiii și maturii, umblă cu colindatul de la casă la 

casă vestind naşterea Domnului. [16, p. 288] 

A doua sărbătoare este cea a Anului Nou ce se desfășoară  la 1 ianuarie stil nou și 14 

ianuarie stil vechi, și-n această noapte se sărbătorește Revelionul. În mod tradiţional, festivităţile 

de Anul Nou, au loc în cadrul familiei, sau cu prietenii apropiaţi și aduce obiceiuri precum uratul 

şi împodobirea bradului, sub care copiii aşteaptă darurile Moşului Crăciun. Tot copiii umblă cu 

uratul în această seară, dorindu-le stăpînilor caselor un an nou fericit, iar în schimb sunt serviți 

cu colăcei, dulciuri și bani. [17]  

Botezul Domnului (Boboteaza) este una din cele mai mari sărbători creștine, care se 

desfășoară la 19 ianuarie stil vechi (6 ianuarie stil nou) și încheie ciclul sărbătorilor de iarnă. 

Ortodocșii comemorează botezul primit de Hristos de la Sfântul Ioan Botezătorul în apa 

Iordanului. Această sărbătoare se mai numește Epifania sau Teofania, adică Arătarea Domnului, 

pentru că în această zi  s-a arătat Mântuitorul, care stătuse până atunci necunoscut, a ieșit pentru 

prima dată în lume, fiind mărturisit ca Mesia.  

În această zi, Bisericile sunt asaltate de mii de credincioși. Conform tradiției, de 

Bobotează se oficiază Liturghii și se sfințesc apele, sau cum se spune în popor, se face 

Agheasma mare, considerată un leac împotriva tuturor bolilor.  

Agheasma Mare este folosită în Ajunul Bobotezei la sfințirea caselor credincioșilor și 

locuitorilor acestora. Tot cu ea se stropesc și lucrurile care trebuie binecuvântate sau sfințite, 

cum ar fi: binecuvântarea și sfințirea prapurilor, sfințirea crucii și a troiţelor, clopotului, vaselor 

și vesmintelor liturgice; sfințirea icoanelor,  bisericilor, antimiselor și a Sfântului și Marelui Mir. 

[18, p.35] 

O sărbătoare în tradiția occidentală este Ziua Sfântului Valentin, considerat patronul 

tinerilor căsătoriți, dar și al tuturor îndrăgostiților. În ultimii ani, ca de altfel în întreaga Europă 

de Est, această sărbătoare încearcă să prindă rădăcini în țara noastră, marcată la 14 februarie. 

http://moldovenii.md/md/events/9/5
http://moldovenii.md/md/events/1/1
http://www.crestinortodox.ro/diverse/69743-ajunul-bobotezei-zi-de-post-negru
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Cu timpul, am constatat că Ziua Sfântului Valentin este înlocută cu Dragobetele – 

sărbătoarea tradițională românească,  celebrată la 24 februarie. Numele lui Dragobete vine de la 

un personaj din folclor, care se presupune că ar fi fiul Babei Dochia și ar însemna „un băiat 

îndrăgostit‖.  Încă de la romani se trage  obiceiul fetelor și băieților, care, în ziua lui Dragobete, 

se primeneau în haine curate de sărbătoare și porneau cu voie bună înspre pădure, pentru a 

culege ghiocei și viorele, pe care le așezau la icoane și le foloseau la diverse farmece de 

dragoste. Tot de aici pornește zicala „Dragobetele sărută fetele!‖, mult îndrăgită de fetele 

nerăbdătoare, ce purtau în suflet speranța primirii a cât mai multor sărutări, ce erau menite sa le 

aducă acestora dragoste  în viitor. 

Din sărbătorile de primăvară o zi remarcabilă,  este 1 martie, când oamenii dăruiesc 

rudelor şi prietenilor mărţişoare – simbol al vieţii noi şi începutului primăverii. Totodată prezintă 

simboluri unice, în care este obligatorie prezenţa culorilor alb şi roşu. Albul semnificând 

puritatea, iar roşul – viaţa. 

În general, femeile şi fetele primesc mărţişoare şi le poartă pe durata lunii martie. În 

Moldova însă,  mai este obiceiul ca fetele să dăruiască mărţişoare băieţilor. Împreună cu 

mărţişorul se oferă adesea şi flori timpurii de primăvară,  cea mai reprezentativă fiind ghiocelul. 

Tot în această lună, la 8 martie, este sărbătorită Ziua Internaţională a Femeii. Încă de pe 

vremea grecilor antici, în fiecare primăvară    serbau Ziua mamei considerând-o pe Rhea  mama 

tuturor zeilor. Aici pot spune că și-n Moldova este binevenită această sărbătoare și este dedicată 

la fel mamelor, bunicilor, dar nu mai puțin domnișoarelor, care la rândul lor vor fi și ele mame. 

Primăvara ne înconjoară şi cu sărbători religioase mari, datele cărora sânt mobile, adică 

se modifică de la un an la altul, este vorba de  Paştele Ortodox.  

Învierea Domnului  este cea mai veche şi importantă sărbătoare a creştinătăţii și este 

cunoscută sub denumirea de Sfintele Paști. Istoria ne spune că la câteva zile după intrarea 

solemnă în Ierusalim (de Florii), Mântuitorul a fost judecat şi răstignit, a murit pe cruce şi a fost 

pus în mormânt. După trei zile, a înviat din morţi. Toată succesiunea de evenimente au avut loc 

în numai o săptămână, cea a Patimilor, care precede Învierea. 

Paştele a fost sărbătorit încă de la început în toată lumea creştină, însă nu peste tot la fel. 

Izvoarele amintesc că în Biserica primară au existat mari diferenţe regionale în ceea ce priveşte 

data şi modul sărbătoririi Paştelui.  

În Moldova însă, scopul acestei sărbători creştine este amintirea vie a patimii, a morţii şi 

a Învierii lui Iisus Hristos. Sfânta Scriptură a Noului Testament spune că Iisus Hristos, înainte de 

a pătimi, a prezis de mai multe ori că va fi răstignit, dar a treia zi va învia. De teama aceasta, 

iudeii au pus soldaţi de pază la mormântul lui Iisus Hristos. Totuşi, minunea s-a întâmplat. 

De Paşti tradiţiile sunt mai numeroase. În ajun de Paşti gospodinele încondeiază ouăle, 

culoarea tradiţională fiind roşie, mai apoi coc cozonacul, după care în noaptea învierii Domnului, 

membrii familiei merg la sfinţirea acestor bucate specifice. Iar în dimineaţa după sfinţire, fiecare 

se spală pe obraji cu un ou roşu şi altul alb, ceea ce simbolizează puterea şi puritatea, acest ritual 

fiind urmat de o masă la care toată familia sărbătoreşte împreună. 

La o săptămână după începutul sărbătorii Paştelui, ortodocşii sărbătoresc Paştele 

Blajinilor. În această zi sânt comemorați răposații, se întâlnesc rudele şi merg împreună la 

mormintele celor dragi.  

O sărbătoare în aer liber este considerată 1 mai, unde milioane de oameni din întreaga 

lume celebrează Ziua Internațională a Solidarității Oamenilor Muncii. În Piaţa Marii Adunări 

http://moldovenii.md/md/events/1/3/
http://moldovenii.md/md/section/418/content/1194
http://moldovenii.md/md/events/8/3
http://moldovenii.md/md/events/1/5/
http://moldovenii.md/md/events/1/5/
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Naţionale se desfăşură un miting naţional de solidaritate pentru respectarea drepturilor de muncă 

şi un trai decent. Evenimentul este organizat de Confederaţia Naţională a Sindicatelor din 

Moldova. În program sunt incluse mai multe manifestări de amploare, dar şi un concert artistic în 

care evoluează diverse ansambluri de dansuri, formaţii folclorice și numeroși interpreți. 

Înălțarea Domnului (Ispasul). Sărbătoare populară cu dată mobilă (ziua de joi, din a 

şasea săptămână după Paşte), dedicată personajului mitic cu acelaşi nume. Ispas ar fi asistat la 

Înălţarea Domnului şi la ridicarea sufletelor morţilor la cer. Întrucât ar fi fost un om vesel, 

credincioşii caută să fie şi ei bine dispuşi în ziua acesta. Este prăznuit ca un adevărat sfânt sau 

patron al casei şi i se respectă ziua cu interdicţii severe de muncă. Ziua de Ispas este hotar pentru 

diferitele activităţi economice: se încheie semănatul plantelor, în special al porumbului, se urcă 

boii şi juncanii la păşunile montane (Muntenia, Moldova, Oltenia). 

La Ispas abundă obiceiurile şi practicile magice, legate de cultul morţilor: pomeni, 

ospătarea sufletelor morţilor care plutesc în aer, în drum spre cer, curăţirea şi împodobirea 

mormintelor cu flori, frunze şi ramuri de paltin, pomenirea morţilor. Formulele de salut în ziua 

de Ispas sunt, sub influenţa creştinismului: „Hristos S-a Înălţat!― şi „Adevărat S-a înălţat!―. [19, 

p.387] 

Sfântul Andrei este o altă sărbătoare semnificativă, o zi în care fetele se distrează făcând 

mici vrăjitorii. Cu ajutorul lor ele îşi afla sortitul. Iar băieţii, în această noapte, fură porţile de la 

casele fetelor, pentru ca acestea, trezindu-se dimineaţa fără ele, să pornească în căutarea lor. Sunt 

multe tradiții și superstiții legate de  această sărbătoare. Iată câteva dintre obiceiuri:  

 fetele care vor sa se mărite ascund sub pernă un fir de busuioc, pentru a-și visa 

iubitul și întorc un ulcior de lut cu gura în jos, pun pe fundul vasului trei  cărbuni și 

rostesc cuvinte ce pot cuceri inima băiatului iubit; 

 o alta metodă pentru a afla cum arată ursitul este de a ține doua lumânări aprinse în 

mână și de a privi  într-un pahar cu apă în care a fost aruncată o verighetă sfințită, 

pentru cununie; 

 spiritele rele nu vor avea acces în casă dacă gospodinele vor întoarce în seara de 

Sfântul Andrei toate cănile și vasele cu gura în jos; 

 tot țin această zi se pune grâu la încolțit, pentru ca gospodarii sa afle cum va fi 

recolta de anul viitor, dar și cât de prosperă va fi casa și familia lui; 

 vremea din aceasta noapte ne va spune cum va fi iarna care urmează; dacă avem 

parte de cer senin, atunci iarna va fi blândă. 

Este necesar să menționez  şi sărbătorile de familie: nașterea, nunta și înmormântarea, 

etc. Și în această categorie de sărbători la fel s-au păstrat cele mai spectaculoase datini și 

credințe, obiceiuri și ritualuri tradiționale. [20, p.5] 

Am observat că în Republica Moldova sistemul de sărbători și obiceiuri este unul destul 

de complex, în cadrul  căruia s-au intercalat tradiții, ritualuri și credințe.  În acest context, pot 

menționa faptul că moldovenii au reușit pe parcursul istoriei să-și înnobileze viața cu sărbători 

frumoase, tradiții și obiceiuri semnificative, dar important este să conștientizăm că avem nevoie 

să păstrăm legătura cu trecutul, cu tradițiile seculare, să protejăm și să promovăm patrimoniul 

spiritual, immaterial. 

Hramul comunei Ciorescu - manifestare artistică publică. Hramul comunei Ciorescu se 

desfășoară la 27 octombrie de hramul bisericii ‖Sfânta Cuvioasa Paraschiva‖.   
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Sfânta Parascheva  este maica tuturor faptelor bune, care și-a împodobit viața cu 

îngereasca feciorie, milostenia, dumnezeiasca rugăciune. [21, p.68] Sfânta Parascheva este  

ocrotitoarea celor care se află în nevoi, „dăruirea‖ celor în necaz, a celor care își deschid sufletul 

în fața moaștelor sale (aflate la Iași) și se roagă cu sinceritate și credință. În folclor, figura Sfintei 

Parascheva coincide cu cea a Sfintei Vineri, care ajuta tinerelor să se căsătorească cu cel hărăzit 

de Dumnezeu. [22] 

Sărbătoarea este considerată a fi prilejul potrivit pentru a încheia sau a deschide anumite 

activități pastorale. În multe zone ale țării, în această zi, au loc târguri și iarmaroace de toamnă, 

unde se comercializează produse cu specific pastoral.  [23, p.11]    

Anume această dată, 27 octombrie este ziua din care ciobenii încep să-și pregătească 

turmele pentru iernat și ziua în care pot „îngropa‖ vara. Tot în această zi are loc pelerinajul la 

Iași, unde se află  moaștele Sfintei Parascheva. [24, p.5] 

  Biserica din comuna  Ciorescu a fost construită în anul 1925 de către ctitorul Ion 

Ciorescu. Despre biserica noastră Elizaveta Roșca, meșter popular din localitate, spune „este 

nădejdea ta, mântuirea ta, mai înaltă decât cerurile, mai tare decât stâncile și nu se învechește, 

dar rămâne în veci‖. [25]  

În anul 1946 biserica a fost demolată de către ateiștii regimului comunist, iar în 1996 

lăcașul sfânt este redeschis. Tot în acest an, Înalt Preasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului 

și al Întregii Moldove l-a binecuvântat pe proteiereul Vasile Stamati în funcția de Paroh al 

bisericii „Sfânta Cuvioasa Parascheva‖.  Până în prezent ușa bisericii este deschisă pentru toți în 

orice zi, îndeosebi când este sărbătorită Ziua Locașului Sfânt. [26, p.35] 

Biserica, desigur, iși aduce aportul său în dezvoltarea vieții spirituale a comunei. Dar, 

analizând gradul de cultură a membrilor comunității, am venit la concluzia că, lipsa unui cămin 

cultural se resimte. Deoarece nu există o casă de cultură în comuna Ciorescu, Școala de Arte și-a 

asumat funcția de culturalizare a populației, organizând manifestări culturale  de  nivel înalt. 

Este cunoscut faptul  că satul a apărut o dată cu construirea acestei școli, care poartă 

numele lui Ion Gheorghe Ciorescu.  Domnia sa a fost un negustor de breasla a treia, de origine 

grec, locuitor al orașului Chișinău, care a trăit în sec. XIX-lea și dânsul a procurat moșia de lângă 

localitatea Cricova prin anii '60.  Faptul că domnia sa a dorit edificarea școlii, îl desprindem din 

testamentul alcătuit la 30 noiembrie 1884. În document se menționează că: ‖după expirarea 

termenului de moștenire, din partea soției sale și chiar după moartea sa, va fi la sigur construită o 

Școală Agricolă‖. [27, p.1]  

Dar tocmai în toamna anului 1912 s-a pus prima piatră de temelie. 1 ianuarie 1914, este 

data oficială a inaugurării școlii și începerea studiilor. Pe parcursul anilor Școala de Agricultură a 

servit ca spital militar pentru participanți la primul război mondial. [28, p.109] 

De la apariția acestei școli, evident că ia naștere și satul totodată, construindu-se casele 

profesorilor, încăperile pentru vite, brutăria... Școala de Agricultură avea scopul de a pregăti 

specialiști pentru gospodăriile agricole ale județului, dar și dădea cunoștințe în domeniul 

viticulturii, prelucrarea vinului, pomiculturii, legumiculturii. În anul 1944 clădirea școlii a fost 

predestinată Tehnicului de Zootehnic, care în 1959 primește statut de Institut în domeniul 

vităritului și zootehniei. [29, p.3]   Mai aproape de anii '70 - '80, populația localității crește, sunt 

deschise grădinițe, școli, magazine ș.a. 
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Din 1990  în acest edificiu s-a deschis o Școală de Muzică, care mai apoi a primit statutul 

Școală de Arte.  La momentul actual în Școala de Arte își fac studiile 238 elevi. De la momentul 

deschiderii și până astăzi funcționează cinci secții, dintre care sunt:  

 Secția muzică cu următoarele specialități: canto popular și canto academic; secția 

instrumente populare (țambal, acordeon, fluier), instrumente cu corzi (vioara, 

violoncel), secția aerofone (saxofon, clarinet, trompetă, oboi), pian; 

 Secția coregrafie cu următoarele specialități:  dans clasic; dans modern; dans 

popular; 

 Secția arte plastice cu următoarele specialități: desenul,  pictura, arta decorativă;  

 Secția teatru în care se studiază: arta actorului;  arta vorbirii;   istoria teatrului; 

mișcarea scenică; se realizează spectacole;   

 Secția meșteșuguri populare -  copii sunt familiarizați cu: cusutul și brodatul, 

tradițional;  împletitul; croșetarea;  broderia cu dantelă, biser, paiete, împletitul din 

fibre vegetale; cioplitul în lemn. 

În cadrul sărbătorii „Hramul satului‖ o atenție deosebită se acordă expoziției lucrărilor 

elevilor. Pe drept cuvânt expoziția (de broderie, țesături, covoare, obiecte prelucrate în lemn, 

picturi, sculpturi) rămâne a fi o ramură veșnic verde și foșnitoare a arborului înțelepciunii 

populare. [30, p.53]   

Un punct de maximă atracție ale sătenilor sunt expozițiile, prezentate de meșterii populari 

din localitate și e momentul de a aduce în prim plan numele Meșterilor populari, împătimiți de 

acel trecut al străbunilor noștri.  

D-na Liuba Postovan  își transmite pasiunea față de miracolul dantelei și a broderie. 

D-na Maria Radogla este pasionată de Arta țesutului, confecționând cele mai răspândite 

țesături din interiorul locuințelor moldovenești, prezente aproape în toate casele de la țară, mai 

ales în casa mare. Este vorba de lăicere, păretare și covoare.  Aspectul rafinat al covoarelor se 

datorează anume culorilor obținute din frunze, flori, fructe, tulpini sau rădăcini. De fapt, vopsitul 

cu coloranți naturali este un fenomen complex, însușit de strămoșii noștri.
 
 [31, p.34] 

D-ul Semion Radgola – fostul profesor de tehnologie, a predat în Școala de Arte și Liceul 

Teoretic ‖Nicolae Bălcescu‖. El este captivat de împletitul fibrelor vegetale. În cadrul festivității 

de Hramul Satului el a prezentat o expoziție de: coșuri din miele de diferite mărimi și forme; 

coșuri din nuiele de alun (preconizate pentru fructe, îndeosebi pentru strânsul strugurilor), coșuri 

din pănuși de porumb și din paie împletite în mai multe fire (în care se așează aluatul pentru 

pâine); pălării, obiecte decorative și multe altele. [32, p.58] În ultimele decenii acest meșteșug se 

dezvoltă și se extinde, lărgindu-si permanent gama produselor de la cele mai variate obiecte, la 

produse decorative, piese de mobilier și pentru decorație de interior. D-ul S. Radgola realizează 

și împletituri din nuiele de răchită și papură (fotolii, canapele, scaune, mese, etajere ș.a. – a căror 

realizare necesită o mare îndemnare și stăpînire perfectă a meșteșugului).
 
[33, p.64] 

D-na Elizaveta Roșca –meșter popular, specialistă în arta broderiei. Creează icoane 

pentru a înfrumuseța biserica din localitate. Prima sa icoană brodată a fost „Maica Domnului și 

Isus Hristos‖. Pe parcursul anilor a brodat 26 de icoane de diferite dimensiuni, dintre care cinci 

icoane le păstrează la colțul sfânt al casei sale, dar celelalte au fost donate atât bisericii noastre, 

cât și altor mănăstiri.
   

Tot în cadrul sărbătorii are loc expoziția-vânzare a produselor agenților economici din 

localitate. Anul acesta a avut loc și un mini-concurs improvizat „Cea mai gustoasă pâine‖.  
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La expozițiile cu vânzare au participat: Fabrica de mezeluri „Rogob‖, proprietarul căreia 

este locuitor al comunei și ne prezintă cele mai deosebite produse de mezeluri; Marca 

Comercială „Eterna‖ (Serlin-Com S.R.L), ne-a adus în vânzare apa minerală, plată, gazată etc.; 

Fabricile de vestimentație „Sandi‖ și „Natali‖, ce produc costume pentru doamne, au prezentat 

expoziția „costumului contemporan‖; Bucătăria restaurantelor „ Alelino‖ și „Casa da nunți‖ ne-

au servit cu bucatele tradiționale: mămăliga, friptura, sarmale, plăcinte, etc. 

Manifestarea artistică cu tema Hramul Bisericii ‖Sf. Cuvioasa Parascheva‖ se desfăşoară 

în comună mulţi ani consecutiv şi are la bază un scenariu complex, ce include activităţi  culturale 

şi sportive. Menționez probele de sport, desfășurate pe terenul din centrul localității, care se 

desfășoară imediat după Sfânta Liturghie: alergarea la viteză 30 m, copii până la 10 ani; - 

alergarea la  viteză 60 m, copii clasele a 5-a – 9-a ; - alergarea la  viteză 100 m, elevii din clasa a 

10-a – 12-a. Învingătorii la aceste probe se premiază de obicei cu un iepure. 

Sunt organizate de asemenea Starturi vesele pentru copii şi învingătorii sunt premiați cu 

diplome și dulciuri. 

Cu un interes deosebit este urmărită proba Tragerea otgonului, la care participă două 

echipe a câte 5-6-8 persoane. 

Pentru amatorii de ciclism este organizat un Traseu turistic special prin centrul şi 

împrejurimile comunei.   

Mult așteptata Trânta națională constituie punctul culminant al întrecerilor sportive. [34] 

Sărbătoarea Hramul Bisericii „Sf. Cuvioasa Parascheva‖ din comuna Ciorescu anul 

acesta s-a desfăşurat după următorul program: 

08.00  –   Sfânta Liturghie la biserica „ Sf. Cuvioasa Parascheva‖; 

11.00  –  Începutul programului sportiv, 

12.00  –   Expoziție - vânzare „ Frumos e satul meu natal‖, 

14.00  –   Deschiderea festivă a sărbătorii – Concert, 

17.00  –   Hora satului. 

Surpriza pentru locuitori în acest an a fost loteria. Distribuirea biletelor a avut loc în 

scuarul Școlii de Arte, începând cu ora 12.00, iar extragerea a fost realizată în cadrul 

manifestării. 

Punctul culminant al întregului eveniment a fost evaluarea interpreților invitați:  

19.00  –  Carolina  Prepeliță, Artistă Emerită din RM,   

21.30  –  Ion Suruceanu, Artist ai Poporului din RM, 

23.00  –  Adriana Ochișanu, Artistă Emerită din RM.      

Sărbătoarea s-a încheiat cu focuri de artificii, care i-a bucurat mult pe cei prezenţi. 

Explicația regizorală 

Tema:   Hramul comunei Ciorescu  – Hramul Bisericii „Sfânta Cuvioasa Parascheva‖. 

Ideea:    

          O, satul meu iubit, 

Ca un copil în ziua asta sfântă te-ai ivit. 

O, cât ești pe pământ, 

Dar n-ai cedat nicicând, tot ai crescut și-ai înflorit. 

Mă-nchin în fața vârstei cea frumoase 

Care azi ai împlinit.  
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Să trăiești, să tot trăiești în veci, 

O, sat natal, Ciorescu! 

Să trăiești, să tot trăiești, satule drag. 

Suprasarcina:  Am considerat oportună desfășurarea manifestării pentru a scoate din 

anonimat comorile strămoșești ale poporului și totodată, de valorifica și pune în lumină tradițiile 

și obiceiurile populare, a creațiile originale, păstrate cu sfințenie de-a lungul anilor de 

personalitățile din comună. Aceste comori ale spiritualității noastre pot să îmbogățească în mod 

substanțial  viața cotidiană, să contribuie la îmbunătățirea realității sociale și naționale. 

Metoda:  Ilustrării. 

Forma:  Sărbătoare publică. 

Timpul:  27 octombrie , 2015 , ora 14:00. 

Locul acțiunii:  Parcul comunei Ciorescu. 

Publicul:  Locuitorii comunei Ciorescu, invitați. 

Structura compozițională 

Prolog:   

1. Dans popular „Hora‖ – prezentarea stemei Ciorescu – secția coregrafie. 

2. Imnul comunei Ciorescu – Anișoara Cotovici și Svetlana Godoroja. 

3. Ansamblul folcloric „Basarabencele‖. „Om de omenie‖, „Vin ciobenii printre 

munți‖,  

Nodul acțiunii:  Cuvânt de felicitare a D-lui Primar Ivan Scripnic și a invitaților săi.  

Înmânarea diplomelor și a premiilor locuitorilor comunei. 

Desfășurarea acțiunii:  

1. „Viață, viață floare scumpă‖, Ana-Maria Scripnic. 

2. „Valsul toamnei‖ , Gimnaziul nr. 45. 

3. „Toamna‖, Ansamblul de copii, Școala de Arte și Tamara Balan. 

4. „Mi-am făcut bundiță nouă‖, Valeria Doncenco. 

5. „Cărăbușul și furnica‖, Sorin Canțîr și Vladislava Trohin. 

6. „Huțulca‖, dansul elevilor secției coregrafie. 

  Extragerea loteriei.   Partea I 

7. „Măi dor‖,  Ansamblul  „ Fir de dor‖. 

8. „Toamnă, bine ai venit!‖,  Ansamblul  „ Lăstărașii‖. 

9. „Costică, Costică‖,  Alexandra Abramov. 

10. „Cha-Cha‖ ,  Ansamblul de dansuri sportive „Vivat‖. 

11. „Bădița‖ , Constanța Vlas, Mihai Vlas și Cătălina Leahu. 

12. „Cîntă cucu-n Bucovina‖,  Gabriela Crețu. 

13. „Желаю cчастья‖, Natalia Didîci și Ansamblul Gimnaziului 45. 

14. „Vals‖ ,  Ansamblul de dansuri sportive „Vivat‖. 

15. „Acesta e destinul meu‖,  Iulea Godoroja. 

16. „Hai la hora mare‖ ,  M. Bostan, V. Postolachi, I. Bețivu. 

17. „Dans modern‖, secția coregrafie. 

18. „Melancolie‖,   Anișoara Cotovici. 

19.  „Când aud că-n sat e joc‖, Svetlana Godoroja. 

 Extragerea loteriei.   Partea II 
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 20 „Moldovenii s-au născut‖ ,  elevii Liceului Teoretic „N. Bălcescu‖. 

Punctul culminant:  În recital:  Ion Suruceanu, Artist al Poporului din Republica 

Moldova. 

Deznodămîntul:   „Hora satului‖.  În recital:  Carolina Prepeliță, Artistă Emerită din 

Republica Moldova; Adriana Ochișanu,  Artistă Emerită din Republica Moldova. 

Finalul:   Focuri de artificii. 

 

Astfel, făcând o totalizare a celor afirmate în această lucrare, putem conchide că 

sărbătoarea funcționează în societate prin intermediul reproducerii anumitor  norme ale activității 

și comportării dintre oameni. 

Dacă admitem că sărbătorile nu funcționează în sfera producției materiale, atunci 

ajungem în mod inevitabil la concluzia că sărbătorile sunt un rudiment, niște rămășițe ale 

muribundului ce există în virtutea independenței regulative a culturii spiritual. În același timp 

poate deveni o frână în calea dezvoltării producției și a răspândirii inovațiilor contemporane. 

Este clar că experemitățile sunt ineficiente, mai ales în sfera materială a vieții sociale, deaceia 

trebuie să găsim armonia în corelația dintre tradiții și novații, să găsim acel criteriu ce ar asigura 

continuitatea creației și concomitent de a evita deosebirile principale din cultura grupurilor 

sociale, a popoarelor și a țărilor.  

Poporul român ca și toate popoarele, și-au creat timp de secole sărbătorile și ritualurile 

sale naționale. Ele stabileau normele de comportare ale familiei, satului și poporului în genere, 

transformându-se în legi nescrise prin care funcționa societatea. Ele nu permiteau nici o excepție 

de regulă, indiferent de starea socială și de ierarhia administrativă ocupată în societate. 

Demnitatea umană era considerată un cult al umanismului și moralității. Prietenia dintre popoare 

și oameni, respectul reciproc, patriotismul, simțul jertfei de sine pentru binele Patriei și poporului 

s-au cristalizat în sărbători și obiceiuri naționale.  

Concluzia acestei teme ar putea fi următoarea: societățile ce nu cunosc sărbătorile 

autentice nu sunt numai societăți lipsite de Dumnezeu, ci și societăți aflate într-un puternic impas 

pedagogic, în chip esențial, adică într-o incapacitate de receptare a harului divin, care le 

transformă în ființe colective abrutizate și obscurantiste.  
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Summary. This article describes the history of the appearance and evolution of the 

classical and popular dance program, from the State Pedagogical University ,,Ion Creangă” in 

Chișinău, Republic of Moldova. In the program are trained specialists / teacher of classical and 

popular dance. 

 

 

 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ din Chișinău este o instituţie publică de 

formare, cercetare şi dezvoltare socială cu personalitate juridică, parte integrată a sistemului de 

învăţământ superior din Republica Moldova, subordonată Ministerului Educaţiei, Culturii și 

Cercetări  al Republicii Moldova. Universitatea a fost înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului 

Republicii Moldova nr. 330 din 21 mai 1992 „Cu privire la reorganizarea sistemului 

învăţământului universitar‖, fiind succesoarea Institutului Pedagogic Moldovenesc de Stat, 

fondat la 16 august 1940, redenumit în 1955 în Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă‖ din 

Chișinău. Prin decizia nr. 1007600035769 din 01 iunie 2007 a Camerei Înregistrării de Stat, 

Ministerul Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova, Universitatea a fost înregistrată și 

trecută în Registrul de stat al întreprinderilor și organizațiilor, iar prin decizia nr.05/151 din 17 

ianuarie 2013, Ministerul Justiției, a fost înregistrată ca organizație necomercială.  

Funcționează instituția în baza Constituţiei RM (29.07.94), Codului educației nr. 152, 17 

iulie 2014 [3], Legea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi 

al specialităţilor privind pregătirea specialiştilor în învăţământul superior, ciclul I (Legea  nr. 

142-XVI din 7 iulie 2005), Cartei universitare [2], înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii 

Moldova, nr. 5964 din 23 decembrie 2015, acordurilor, convenţiilor şi tratatelor internaţionale la 

care a aderat RM, documentelor naționale și reglementărilor proprii.  

Universitatea a fost supusă acreditării academice în anii 2002 (certificat de acreditare nr. 

009, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 559 din 7 mai 2002) și 2008 (certificat 

de acreditare seria AU nr. 000132, prin decizia Colegiului Ministerului Educaţiei și Tineretului 

nr. 4.2.1. din 29 august 2008). Universitatea a fost supusă acreditării științifice în anii 2006 

(certificat de acreditare seria P nr. 012, prin Hotărîrea CNAA nr. 18/AC din 02 martie 2006) și 

2011 (certificat de acreditare seria P nr. 048, prin Hotărîrea Comisiei de acreditare a 

organizațiilor din sfera științei și inovării a CNAA nr. AC-7/2 din 09 noiembrie 2011). 

În anul 2012 se lansează Programul de studii 141.16 Dans (clasic/popular), fiind aprobat 

la Senatul UPS ‖I. Creangă‖ din 29.06.2012, iar la Ministerul Educației fiind înregistrat cu nr. 

1750 din 23.10.2012, până atunci având Programe conexe Pedagogie Preșcolară și coregrafie; 
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Pedagogia Învățământului Primar și coregrafie. Scopul Programului de studii Dans clasic și 

popular este de a  forma profesori/antrenori de dans pentru instituțiile preșcolare, primare, 

gimnaziale și liceale de învățământ și nu dansatori profesioniști. Programul de studii Dans creat 

la UPS „I.Creangă‖ se deosebește de programele altor instituții prin studierea detaliată și 

aprofundată a modulului psihopedagogic, ceea ce le permite absolvenților să cunoască 

particularitățile de vârstă ale copiilor, iar activitatea lor să fie bazată pe principii și strategii 

pedagogice. De-a lungul existenței acestui Program,  studenții de la Dans clasic și popular, i-au  

avut și îi au pe maeștrii în artă regretatul dr., conf. M. Caftanat - conducător artistic al trupei de 

balet la Teatrul Naţional de Operă şi Balet din Chişinău, Artist al Poporului din Republica 

Moldova, Eroul muncii din Vietnam, A. Țarălungă – Maestru în Arte, coregraf, conducător 

artistic al Ansamblului de dansuri populare ‖Comoara‖, ‖Moldovița‖, Bencheci Ion, conducător 

artistic a ansamblului model ‖Ciuleandra‖ și alții.  

La etapa actuală internaționalizare reprezintă un mijloc de dezvoltare a calității 

academice instituționale și subestimează  racordarea programelor de studii la documentele de 

politici europene  - Cadrul European al Calificărilor [1], stabilirea relațiilor de parteneriat și 

încheierea acordurilor de colaborare cu instituții de învățământ din spațiul european, în vederea 

schimbului de experiență și transferul bunelor practici în UPSC, participarea colaboratorilor în 

diverse proiecte, programe internaționale, conferințe, mese rotunde, simpozioane; realizarea 

mobilităților academice ale studenților și cadrelor didactice, comunicarea internațională etc. 

În  acest context studenții Programului Dans clasic și popular participă la diverse 

concursuri internaționale din Turcia, Bulgaria, Grecia, Polonia și altele. 

Programul de studiu Dans clasic și popular este elaborat în deplină conformitate cu 

documentele normative ale Guvernului și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din RM: 

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și de specialitate pentru pregătirea cadrelor 

în instituţiile de învăţământ superior, ciclul I (Legea Nr. 142 din 07 iulie 2005), Planul-cadru 

pentru studii superioare, ciclul I Plan-cadru pentru studii superioare ciclul I - Licență (ord. ME, 

2011), proceduri interne ale UPSC privind proiectarea și aprobarea programelor de studii. El a 

fost aprobat la Senatul UPS „I. Creangă‖ în anul 2012, cu ulterioare modificări, în corespundere 

cu dezvoltarea sectorului socio-economic și corespunde cu Nomenclatorului domeniilor de 

formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ 

superior, ciclul I, aparținând: Domeniului Fundamental al Științei, culturii și tehnicii – 1. 

Educație; Codul şi denumirea domeniului general de studiu -14. Științe ale Educației; Codul şi 

denumirea domeniului de formare profesională la ciclul I (studii superioare de licenţă) - 

Educația și formarea profesorilor; Codul și denumirea specialității - 141.16 Dans (dans clasic, 

dans popular). 

Pe parcursul anilor, în Programul de studii au fost realizate modificări, legate de 

schimbările parvenite în sistemul educațional din Republica Moldova. Modificările Programului 

au ținut de reactualizare de Planuri de învățământ, de schimbări și completări de curriculum-uri 

disciplinare.  

Programul de studiu Dans clasic și popular este racordat cu Cadrul European al 

Calificărilor [1], corespunzând nivelului 6, iar caracteristicile-cheie ale programului realizează 

cerințele documentului european.  

Finalitatea Programului de studii Dans vizează finalităţile de bază ale procesului 

instructiv-educativ, racordat cu Cadrul  European al Calificărilor: cunoştinţele („a şti‖), 
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capacităţile („a şti să faci‖), atitudinile („a şti să fii‖) şi integrarea lor în competenţe profesionale 

caracteristice viitorului specialist în domeniul Dansului. Programul Dans clasic și popular 

propune cunoştinţe avansate în domeniul metodologiei predării dansului clasic și popular, care 

implică înţelegerea critică a teoriilor şi principiilor avansate. La nivel de abilități, Programul de 

studii  respectiv formează abilităţi avansate, care denotă control şi inovaţie, necesare pentru a 

rezolva probleme complexe şi imprevizibile într-un domeniu de muncă sau de studiu specializat. 

Competența integrativă, formată la final de program presupune corelarea vădită cu cea descrisă 

în Cadrul European al calificărilor: gestionarea de activităţi sau proiecte profesionale complexe, 

prin asumarea responsabilităţii pentru luarea deciziilor în situaţii de muncă sau de studiu 

imprevizibile; asumarea responsabilităţii pentru gestionarea dezvoltării profesionale a indivizilor 

şi grupurilor. 

 Misiunea și obiectivele programului de studiu Dans clasic și popular sunt racordate cu 

Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020, ‖Educația 2020‖ și cu Planul strategic 

al instituției  [5], care constă în formarea şi dezvoltarea unui sistem de competenţe profesionale, 

care i-ar permite absolventului să participe competitiv pe piața muncii   

Actul principal de reglementare a structurii programului de studii Dans clasic și popular 

este planul de învățământ care reprezintă un sistem de activităţi de formare profesională și de 

cercetare științifică a specialistului, reunite într-o concepţie unitară din punct de vedere al 

conţinutului şi al desfăşurării acestora în timp. și care a fost elaborat în concordanță cu Planul –

cadru pentru studii superioare. Planul de studii aferent programului Dans clasic și popular, 

aprobat în 2012, a fost elaborat în baza Planului-cadru (2011), conținând toate elementele: nota 

explicativă, titlul, calendarul universitar/graficul-tip al procesului de studii, planul procesului de 

studii pe ani, stagii de practică, forma de finalizare a studiilor (examenul de licenţă), lista 

disciplinelor la libera alegere, care au câte 30 de credite pentru fiecare semestru. Corelarea 

disciplinelor F, G, U, S cu numărul de credite corespund cu prevederile propuse în Planul cadru 

din anul 2011. În anul 2013 a fost revăzut Planul de învățământ, fiind discutat și aprobat la 

ședința catedrei, proces-verbal nr.10 din 27 .05.2013 și la ședința Senatului UPS ‖I. Creangă‖, 

din 30.05.2013, apoi înregistrat la Ministerul Educației nr.IS.01.17176 din 27.11.2013. Studiile 

la programul Dans clasic și popular se realizează doar la secția zi.  

În anul 2016 s-au produs reactualizări în Planul de studii la Programul Dans 

(clasic/popular) conform Ordinului Rectorului U.P.S. „Ion Creangă‖ din mun. Chișinău, din 

22.03.2016 și anume: au fost reconceptualizate examenele de licență în conformitate cu noul 

Plan-cadru  din 2015. 

Procesul Bologna impune realizarea curriculumului universitar pornind de la 

competenţele profesionale cerute de piaţa muncii și axarea ei spre rezultate de învăţare concrete, 

exprimate în termeni de competenţe (cunoştinţe, capacități, atitudini) şi, aferente nivelului 

respectiv de studii universitare. Cadrul European al Calificărilor prevede formarea în cadrul 

programului de studii a competenţelor generice (transversale) și specifice (profesionale pe 

domeniul de formare profesională): competenţe cognitive, de învăţare, de aplicare, de analiză și 

sinteză, de comunicare, inclusiv de comunicare didactică.  

Pentru toate disciplinele Planului de învățământ a Programului Dans clasic și popular 

sunt elaborate curriculumuri, plasate în Repozitoriul universității [8], unde pot fi studiate detaliat. 

În perioada anilor 2012-2015 curicula a suferit schimbări în formă și conținut, fiind ajustată la 

cerințele contemporane. Finalitățile fiecărei discipline vin în concordanță cu Programul de 
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studiu, iar competențelor-cheie sunt dezvoltate la nivel de program de studii și unități de 

curs/module. În curriculumuri sunt precizate și sarcinile pentru lucrul individual al studenților, 

fapt ce demonstrează realizarea instruirii bazată pe student.  

Remarcăm, Programul de studii Dans clasic și popular are ca scop pregătirea unor cadre 

calificate în domeniul pedagogiei și metodologiei predării dansului. Această specialitate are o 

importanță deosebită, deoarece, în cadrul multor cercuri de dans, clasic/popular lipsesc profesori 

calificați și bine instruiți, situația fiind precară mai ales în satele din republică. 

Procesul de predare-învățare a programului de studiu Dans clasic și popular se bazează pe 

Planul-cadru pentru studii superioare și pe Regulamentul de organizare a studiilor în 

învățământul superior în baza Sistemului Național de Credite de studiu, Regulamentul de 

organizare a studiilor în UPS‖I. Creangă‖ în baza Sistemului Național de Credite de studiu, și 

reprezintă un sistem centrat pe student, care se bazează pe volumul de lucru solicitat studentului 

pentru a realiza obiectivele programului de studii specificate în termeni de finalităţi de studiu şi 

competenţe scontate. Realizarea procesului de predare-învățare la programul de studii Dans 

clasic și popular  prevede diverse forme de organizare a demersului didactic - ore de curs, 

seminar, laborator, lucrul individual. În Planul de învățământ din anul 2013 s-a efectuat o 

schimbare, punându-se accent pe cursurile practice, cu scopul eficientizării pregătirii inițiale a 

specialiștilor din domeniul dansului.  

Durata săptămânii de studii este de 5 zile, cu un număr săptămânal de 30-36 ore de 

contact direct. 

 Activitatea individuală a studentului ghidată de profesor este proiectată pentru toate 

unităţile de curs/modulele din planul de studii și constituie parte din norma didactică a 

profesorului, realizată în a doua jumătate a zilei [7]. Ghidarea directă a activităţii individuale a 

studentului include evaluarea realizării studiului materialelor suplimentare din cadrul 

cursului/modulului, consultaţii suplimentare pentru studenţi în realizarea sarcinilor de studiu, 

organizarea activităților didactice cu utilizarea formelor interactive, inclusiv a discuţiilor; 

verificarea montărilor de dans etc.  

Menționăm, în cadrul UPSC procesul de instruire se modelează în dependență de nevoile 

de formare a studentului, așteptările lui de la program. La realizarea învăţământului centrat pe 

student îşi aduc aportul atât cadrele didactice, științifico-didactice, cât şi subdiviziunile 

universitare. În cadrul Programului de studii Dans clasic și popular, învățământul centrat pe 

student este realizat prin abordarea cunoașterii ca proces, în cadrul căruia cadrele didactice 

universitare urmăresc să pună accent pe gândirea studenților, pe implicarea lor în realizarea de 

proiecte, pe rezolvarea de probleme care au tangență cu viața practică (prin găsirea a unor soluții 

noi, originale ale acestora), pe investigația științifică și învățarea unor noi tehnici de cercetare, 

stimulând gândirea, imaginația, creativitatea și originalitatea educabilului, și înlăturând, astfel, 

lipsa de motivare și a formalismului în procesul instructiv-educativ. Fiecare student inclus în 

programul de studii Dans clasic și popular poate să-și stabilească propriul traseu educaţional de 

formare profesională din contul pachetelor opţionale şi la libera alegere. Traseul individual de 

formare profesională este reflectat în Suplimentul la diplomă, eliberat obligatoriu fiecărui 

absolvent. Pentru a oferi oportunități de formare profesională, cadrele didactice oferă servicii de 

consultanță tuturor studenților din cadrul programului. La Programul  dat se evită prelegerile 

tradiționale, punându-se accent pe cursuri interactive, seminare de tipul sandwich, fiind îmbinat 

conținuturile teoretice cu cele practice. Este foarte des utilizată metoda simulării, improvizării în 
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care studenții sunt în rol de antrenori/profesori de dans, contribuind, astfel, la dezvoltarea 

creativității profesionale.  

Stagiile de practică la Programul de studii Dans clasic și popular se desfășoară în baza 

Regulamentului-cadru privind stagiile de practică în învățământul superior din Republica 

Moldova, Regulamentului privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică al UPS „I. 

Creangă‖, Planului de învățământ al programului de studii vizat [8]. Conform, Planurilor de 

studii al Programului respectiv, studenții au mai multe tipuri de practică: Practica de inițiere; 

Practica Pedagogică I; Practica pedagogică II și Practica de licență. 

Stagiile de practică la Programul de studii Dans clasic și popular sunt însoțite de suport 

curricular, din care studenții primesc instrucțiuni metodice cu referință la obiectivele, sarcinile 

practicii pedagogice în cadrul conferința de inițiere. Practica se finalizează cu o conferință de 

totalizare. 

Evidențiem, practica pedagogică la specialitatea Dans clasic și popular se desfășoară în 

baza Acordurilor de colaborare cu diverse instituții de învățământ, cluburi de dans. Pentru Dans 

clasic și popular avem acorduri de colaborarea cu Centrul pentru copii și Tineret ‖ARTICO‖, 

LT‖M. Viteazul‖, LT ‖L. Deleanu‖, etc. 

Este îmbucurător și faptul că la 6.03.2018 a fost aprobat, de MECC al RM,  Programul de 

master Management și didactica artei dansului, la ciclul II, care are ca scop profesionalizarea în 

vizat prin dezvoltarea unui sistem funcţional de competenţe specifice domeniului și specializării, 

care permite formarea unor specialiști de înaltă calificare, adaptarea oportună şi eficientă  a lor la 

schimbările societății contemporane. 

De asemenea remarcăm, procesul de admitere în cadrul UPS „I. Creangă‖ din Chișinău se 

realizează în mod transparent şi riguros în conformitate cu documentele normative ale MECC 

(Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituții superioare de învățământ) și 

a documentelor interne Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 

admitere la programele de studii universitare de licenţă în UPSC, Regulamentul de organizare 

şi desfăşurare a admiterii în UPSC, ciclul I - studii superioare de licenţă, care anual se 

actualizează şi devin publice prin prezentarea pe site-ul oficial al universităţii, cu cel puţin 6 luni 

înainte de data de demarării procesului de admitere. Admiterea la studii se efectuează pe bază de 

concurs, în vederea selecției candidaților pe criterii de performanță școlară și aptitudini în 

specialitatea/domeniul de formare profesională pentru care optează. 

Pentru buna organizare a procesului de recrutare a candidaților la studii în UPSC, 

consilierea tinerilor în carieră, în anul 2014, a fost deschis Centru de ghidare și consiliere în 

carieră. În categoria strategiilor instituționale de admitere se înscrie și: organizarea Săptămânii 

uşilor deschise în cadrul căreia se prezintă ofertele educaționale ale universității; cursuri 

universitare publice; se organizează Tururi ghidate ale universității; mese rotunde, Workshop-uri 

tematice: ‖O zi cu dans popular‖; participarea în Târguri de carieră pentru promovarea UPSC, a 

programelor de formare profesională; organizarea Caravanei de atragere în profesie (prezentări 

în diverse instituții de învățământ general din republică, întâlniri cu liceeni, elevi din colegii; 

întâlniri cu membrii Direcțiilor de învățământ din țară și peste hotare, primarii din mediul rural, 

managerii instituțiilor de învățământ, cadre didactice din sistemul de învățământ preuniversitar); 

plasarea informației pe conturi pentru promovare, participări la emisiuni televizate (Veranda, 

Jurnal TV). Studenții specialității promovează imaginea instituției și a specialității prin 

participarea la diverse concerte, concursuri, festivaluri. 
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Prin urmare,  programul de studiu Dans clasic și popular  prin dezvoltarea unui sistem 

funcţional de competenţe specifice domeniului și specializării,  facilitează formarea unor 

specialiști de înaltă calificare,  precum și adaptarea oportună şi eficientă  a tinerilor specialiști  la 

schimbările societății contemporane. 

 

Bibliografie 

 

1. Cadrul  European al Calificărilor. Disponibil pe Internet <https://mecc.gov.md/ro/ 

.../cadrul-european-al-calificarilor]. 

2. Carta Universității Pedagogice de Stat ‖Ion Cteangă‖ din mun. Chișinău. Chișinău, 2015. 

35 p. 

3. Codul educației nr. 152, 17 iulie 2014. Disponibil pe Internet 

<http://lex.justice.md/index. php?action= view&view =doc&lang=1&id=355156>. 

4. Legea Nr. 142 din 07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului ... Disponibil pe 

Internet < https://mecc.gov.md/.../legea_142_privind_aprobarea_nome... >. 

5. Planul strategic de dezvoltare instituțională a UPSIC din mun. Chișinău 2016-2010. 

Chișinău, 2016. 24 p.  

6. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020. Disponibil pe Internet 

<https://mecc.gov.md/...strategia-educatia-2020-evaluare-la-.> . 

7. https://www.edu.md 

8. https://www.upsc.md/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lex.justice.md/index.%20php?action=%20view&view%20=doc&lang=1&id=355156


SIMPOZIONUL  INTERNAȚIONAL  ȘTIINȚIFICO-CULTURAL          

”UNICITATE ȘI DIVERSITATE PRIN FOLCLOR” 
10 - 11 mai 

2019 
  

136 
 

 

ASPECTE  MORFO-ADAPTAȚIONALE LA DANSATORI 

 

Lidia COJOCARI, doctor, conferențiar universitar, UPSIC, RM 

Aurelia CRIVOI, dr. habilitat, profesor universitar, USM, RM 

 Angela TĂTARU, lector universitar,USEFS, RM 

Natalia GÎRLEA, lector universitar,USEFS, RM 

 

 Summary. Dance is one of the sports that develops the somato-functional parameters of 

the individual and, at the same time, induces morpho-adaptive adaptations at the level of all the 

systems involved in the motor activity - the locomotor system, the insurance systems 

(cardiovascular, respiratory systems etc.) and movements control (the nervous and endocrine 

systems. 

The article reflects the processes of adaptation, the changes that take place at the level 

of organ systems at dancers, the movement of internal organs that are related to the type of 

dance. The biomechanics of the internal organs during dance movements carry an individual 

imprint. 

 

 

 Dansul este unul din sporturile care dezvoltă parametrii somato-funcționali ai individului. 

V. Năstase [11], menționează că  a avea ‖un corp de dansator‖ este sinonim cu proporționalitatea 

și armonia fizică, cu lipsa țesutului adipos, cu atitudinea corporală zveltă și atrăgătoare. La acesta 

se adaugă un comportament și conduită specifică bazată pe respectul față de partenerul de cuplu, 

pe valori care contribuie la sănătatea psihică și morală a individului. 

 Din punct de vedere fizic, dansul este rezultatul unui număr infinit de mișcări ale corpului 

uman, sub formă de: deplasări, flexii, răsuciri, întoarceri, sărituri etc., prezente în combinații 

originale, executate în dinamici diferite, individual, în cuplu sau în grup, specifice culturii și 

tradiției fiecărui popor sau conforme unor tehnici de execuție prestabile. [11, p.9] 

 Dansul  se exteriorizează prin dezvoltarea armonioasă somato-funcțională, menținerea și 

fortificarea sănătății în optime se realizează prin exercițiile specifice dansului.  Dansul dezvoltă 

și menține atât fizicul, cât și psihicul. [3, p.34; 12]. Concordanța dintre mișcare și ritmurile 

muzicii  facilitează declanșarea emoţiilor plăcute, îmbogăţindu-le totodată cultura generală  şi 

asigurându-le dezvoltarea expresivităţii în mişcare. 

În baza  analizei surselor bibliografice [11, 19, 25, 28] de specialitate    evidențiem o serie 

de beneficii ale dansului asupra organismului uman:  dezvoltarea mobilităţii articulare și 

îmbunătăţirea supleței, orientării spaţio-temporale;  formarea unei ţinute corecte; educarea 

schemei corporale (plasamentul corpului în spaţiu,  conştientizarea  şi posibilitatea autocorectării 

poziţiilor segmentelor corpului în diferite planuri, direcţii, în spaţiu, lateralitatea);  educarea 

simţului echilibrului static şi dinamic;  educarea simţului ritmului;  stimularea expresivităţii 

corporale prin formarea capacităţii de a reda un  gest, o mişcare însoţită de emoţia, trăirea, 

atitudinea, sentimentele, starea  adecvată impusă;  stimularea creativităţii şi imaginaţiei prin 

participarea activă la realizarea  compoziţiei coregrafice;  educarea ritmicităţii şi muzicalităţii 

motrice;  dezvoltarea capacităţii de autoapreciere a prestaţiei motrice;  încurajarea comunicării cu 

ceilalţi – socializare;  diminuarea stresului; îmbunătățirea stării de spirit, confortabilitate și 

relaționare pozitivă cu cei din jur; dezvoltarea grației  și plasticității; formarea, dezvoltarea unei 



SIMPOZIONUL  INTERNAȚIONAL  ȘTIINȚIFICO-CULTURAL          

”UNICITATE ȘI DIVERSITATE PRIN FOLCLOR” 
10 - 11 mai 

2019 
  

137 
 

respirației corecte, adecvate care implică folosirea atât a segmentelor superioare, cât și a celor 

inferioare a plămânilor, care  se răsfrânge asupra proceselor care au loc în organism - revenind la 

normal, îmbunătățind metabolismul; fortificarea activității funcționale a sistemului 

cardiovascular; efecte benefice asupra analizatorului vizual, deoarece în timpul dansului este 

nevoie de a schimba focusarea privirii, ceea ce facilitează fortificarea mușchilor globilor  oculari 

etc.    

 Remarcăm, ca și în cazul practicării sportului, dansul  induce modificări  structurale la 

nivelul organismului dansatorului generale şi locale de adaptare a tuturor sistemelor iplicate în  

activitatea motrică: aparatul locomotor, sistemele de asigurare şi de reglare a mişcărilor omului. 

Restructurările adaptivo-compensatorii din organismul dansatorului sunt exteriorizate  la nivel 

celular, tisular, de organe şi sisteme de organe . 

 Morfologia generală a  dansului  vizează  particularitățile principale de adaptare a 

organismului la executarea figurilor; adaptările la nivelul organelor efectoare -  aparatul 

locomotor, de asigurare - sistemele cardiovascular, respirator etc. şi de reglare - sistemele 

nervos şi endocrin în cadrul   mişcărilor; posibilităţile adaptaționale ale organismului la 

executarea  figurilor diferitor genuri de dans în funcţie de vârstă şi sex. [25] 

Partea specială a morfologiei generale a dansului estimează influența dansului 

asupra organismului: dimensiunile corpului şi proprietăţile lui, aprecierea centrului de 

greutate al corpului şi tipul constituțional al dansatorului  în funcţie de tipul dansului. 

În acest context sunt  evaluate particularităţile generale de restructurare a organismului 

în procesul  practicării sistematice a dansului. 

Morfologia  particulară  a dansului  atestă  structura corpului în funcţie de 

genul dansului, gradul realizărilor în dans, regimul antrenamentului, durata ocupației 

cu о anumită probă de dans, tehnica practicată la antrenamente, vârsta şi sexul 

dansatorului. Acest aspect  prezintă un deosebit interes pentru antrenori în ceea ce 

priveşte aprecierea rezervelor funcționale ale dansatorului, precum şi formele, 

metodele de sporire a nivelului de pregătire al dansatorilor. 

În procesul de pregătire a dannsatorilor profesionaliști un rol important rev ine 

procesului de adaptare. 

Este cunoscut,  adaptarea reprezintă un proces de acomodare a organismului, a 

unei populații sau sistem biologic faţă de schimbarea condiţiilor de existenţă şi 

activitate.  Procesele de adaptare au loc la toate nivelurile organismului, inclusiv la cel celular, 

iar adaptarea celulară este reglată de sistemul nervos vegetativ [5; 13, p.24; 20].  

Pentru obţinerea performanţelor înalte din dans, este necesar de perfecţionat schema de 

pregătire sistematică a dansatorilor. Practicarea sistematică a exerciţiilor fizice/antrenamentelor 

de dans înduce în organismul acestora modificări adaptative, iar acestea la rândul său contribuie 

la creşterea capacităţii fizice, îndeplinirea cu excelenţă a mişcărilor şi economisirea energetică 

celulară. Îndeplinirea îndelungată a aceloraşi mişcări contribuie la stagnarea şi micşorarea 

rezultatelor scontate, iar îndeplinirea altor eforturi contribuie la menţinerea şi progresarea 

proceselor de adaptare [16, p.28].   

Efectuarea activităţilor fizice de intensitate moderată corespunzător capacităţilor 

funcţionale individuale contribuie la creşterea capacităţii de adaptare a acestuia, însă practicarea 

sportului de performantă poate fi însoţită de schimbări patologice ale sistemului nervos, 
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cardiovascular şi imun al organismului [14; 17, p.35]. Aceleași modificări pot fi constatate și în 

cazul practicării dansului  de performanță.   

Estimăm, în  timpul antrenamentelor şi al competiţiilor asupra organismului 

acţionează mai mulți factori  exogeni. Adaptarea faţă de ei se exprimă prin modificarea 

morfofuncţională a organismului conform cerinţelor activităţii de dans, adaptarea faţă 

de eforturile fizice crescânde, schimbările regimului de temperatură, compoziţia 

aerului inspirat sau acţiunea altor factori exogeni, care se manifestă prin modificări 

generale şi particulare. Este evident, orice factor de acţiune induce procesul de 

adaptare care se exteriorizează prin   modificarea stării întregului organism. 

Procesele de adaptare depind de mai multe condiții, printre care cele mai 

importante sunt specificul şi intensitatea acţiunii factorului extern, norma reacţiei 

organismului faţă de acţiunea data etc. О intensitate diferită a exerciţiilor, ritmului de 

dans  acţionează în mod diferit аsupra organismului.  [1, p.57] 

Eforturile mici şi nesemnificative nu induc modificări esenţiale, iar cele de 

intensitate medie stimulează restructurarea morfofuncţională a organismului, conform 

nivelului de activitate, contribuind astfel la creşterea lui. Supraantrenarea organismului 

frânează aceste procese, iar eforturile extrem de mari duc la dereglări funcţionale şi 

structurale. [1, 6, 21] Asemenea situaţii devin cauza unor leziuni şi dereglări, care nu, 

permit dansatorului prelungirea activităţii  de dans. 

Astfel, conform datelor mai multor cercetători [14, 27] cea mai mare eficacitate 

pentru antrenare prezintă о intensitate medie. Efortul care pentru о persoană serveşte 

ca intensitate medie de antrenare, pentru alta poate fi minimal, iar pentru a treia - 

extrem de mare. Acest lucru se explică prin divergenţa normei de reacţie a 

organismului la acţiunea factorilor exogeni. 

Norma reacției  se exprimă prin particularitatea individuală  de recepţionare a 

organismului faţă de acţiunea unui factor extern concret. Norma reacţiei şi 

reactivitatea organismului depind de proprietăţile ereditare, de vârstă, sex, 

experienţa acumulată, de tipul constituțional, starea fiziologică, de sănătatea acestei 

persoane, precum şi de alţi factori.  [2, p.243] 

Norma reacţiei fiecărui organism este determinată de pragul (limita) lui de 

recepţionare la acţiunea factorilor exogeni , nivelul dozării optimale şi extremale de 

acţiune, de gradul modificărilor funcţionale şi forma de adaptare faţă de noile 

condiţii de activitate. De regulă, există о relație inversă de legătură între nivelul 

reacţiei organismului faţă de acţiunea exogenă şi gradul condiţionării genetice a 

proceselor vitale la о etapă dată. De aceea, în primii ani de viaţă şi în perioada de 

maturaţie a organismului, copiii reacţionează mai vădit la acţiunile ex terne, inclusiv 

şi la cele fizice.  

Gradul de reacţie al organismului la acțiunea factorilor exogeni  depinde şi de 

sex. Organismul feminin din punct de vedere biologic este mai rezistent faţă de factorii 

exogeni, iar din punct de vedere emoţional sunt mai vulnerabile decât bărbaţii. În 

timpul competiţiilor restructurarea psihologică a organismului feminin este mai 

pronunţată decât a celui masculin.  

Un factor important, care determină reacţia organismului, a dinamicii proceselor 

de dezvoltare şi creştere, îl reprezintă tipul constituțional. Acesta constituie un 
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complex de semne morfologice şi funcţionale, înnăscute şi dobândite. Norma  de 

reacţie a este o parte componentă a tipului constituțional al omului.  

Norma reacției față de factorii externi depinde şi de starea fiziologică a 

organismului, care se schimbă firesc în timpul zilei, lunii, anului, având un caracter 

ciclic. Intensitatea antrenamentului de asemenea influenţează norma de reacţie. Toți 

omenii posedă o sensibilitate tactilă de simţ, însă la unele persoane (orbi, surdomuţi) 

prin antrenament insistent ea devine extrem de dezvoltată. Cu mult se modifică norma 

reacției în stare de boală şi de acţiune a factorilor stării de stres (spaimă, bucurie etc.). 

Procesul de antrenare are drept scop adaptarea organismului faţă de creşterea 

(schimbarea) acțiunii factorilor externi. Factorul ereditar în acest caz determine 

posibilitatea de variere a normei de reacţie. [18, p.79] 

Sub influența activităţii de dans în sistemele osos, muscular, cardiovascular etc. 

au loc modificări morfofuncţionale esențiale, care contribuie la adaptarea organismului 

la creşterea efortului fizic. Orice modificare într-un organ sau grupă de organe, care 

apare sub influența exercițiilor de dans (efortului fizic), neapărat duce la о 

restructurare morfologică coordonată în restul organelor şi sistemelor de organe. 

Aceste modificări morfologice indică sensul adaptării biologice a  dansatorului la 

acţiunea efortului fizic. 

О proprietate importantă a fiecărui organism reprezintă menținerea homeostazei 

(constantei mediului intern). Homeostazia mediului intern se reflectă prin stabilitatea 

structurii organelor interne şi a ţesuturilor, în primul rând a celui muscular, pe 

parcursul vieţii omului. Deşi toate țesuturile şi celulele se reînnoiesc permanent pe 

parcursul vieţii, componenţa tisulară a organelor interne rămâne constantă. [8, p.577] 

Pentru menținerea acestei stabilității evoluția a ales principiul de rezervaţie. 

Aceasta, spre exemplu, se manifestă prin dublarea unor organe şi a proceselor vitale ce 

se produc în organism. Dublarea organelor are un sens deosebit, deoarece în condiţiile 

obişnuite pentru asigurarea vieţii este suficient un singur organ. Omul poate exista cu 

un rinichi, cu un plămân, poate trăi pierzând о treime din sânge. Rațiunea „surplusului‖ 

constă în asigurarea organismului cu о capacitate compensatorie mai mare în situaţiile 

create. 

Reieșind din cele relatate estimăm, organismul este capabil de a înfrunta eforturi 

mult mai mari decât ar avea nevoie în realitate. Posibilităţile fizice ale organismului nu 

se limitează la situații ordinare, ci este capabil a exercita în condiţii chiar excepţionale 

pentru viaţă. La baza restructurării morfologice şi a posibilităţilor funcționale se află 

integritatea organismului cu mediul ambiant. 

Un factor important pentru adaptarea organismului îl reprezintă automatismul 

funcțional al tuturor sistemelor de organe şi în primul rând al proceselor de respiraţie 

şi al activităţii cardiovasculare [4, p.12]. Fiecare organ sau sistem funcțional  dispune 

de propriul său ritm şi diapazon de acomodare. 

Se  disting două stadii de adaptare [13, p.124]: 

 adaptarea funcțională, care se caracterizează prin  dezvoltarea unei 

restructurări funcționale, iar modificările  morfologice  sunt pronunțate slab;  

 adaptarea  morfofuncțională,  ce corespunde  unei stări când concomitent cu 

hiperfuncția organului, are loc o restructurare morfologică evidentă.   
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Este cunoscut că procesele compensatorii şi de acomodare a ţesuturilor, din 

punct de vedere morfologic, pot decurge în două moduri principale: 

 hipertrofie - mărirea cantitativă a unităţilor structurale ale ţesuturilor 

(organelor), care ar duce la о intensificare funcţională și se caracterizează 

printr-o creştere a volumului şi a masei organului, a volumului elementelor 

celulare, iar în unele cazuri şi a cantităţii celulelor  în organe (hiperplazie); 

 atrofie - micşorarea volumului şi a dimensiunilor organelor; modificarea 

cantitativă a elementelor celulare, care contribuie la distrugerea lor; de 

obicei, atrofia însoţeşte dezvoltarea proceselor patologice din organism. 

Procesele compensatorii şi adaptive se realizează şi prin legităţile morfologice, 

caracteristice regenerării. Regenerarea care asigură activitatea vitală a organismului în 

condiţii obişnuite se numeşte fiziologică, iar în caz de lezare a ţesuturilor – 

reparativă/de restaurare. La о regenerare deplină locul defectat este înlocuit cu un 

țesut identic celui mortificat, iar la о regenerare parţială acest defect este înlocuit prin 

ţesut conjunctiv.  

Deci, adaptarea organismului include crearea unor formaţiuni structurale noi şi 

distrugerea altora. Modificările au loc la diferite niveluri de organizare structurală, dar 

primele se dezvoltă la nivel celular. 

La baza adaptării organismului faţă de acţiunea crescândă a efortului fizic se 

află mecanismele de creştere şi dezvoltare, precum şi procesele compensatorii. Se 

evidențiază  două forme de adaptare [24]: rațională şi neraţională.  

Forma rațională de adaptare a oaselor tubulare se manifestă prin alungirea lor, 

epifizele şi diafizele cresc pe seama osificării regiunii subperiostale, iar canalul osos 

se lărgeşte datorită distrugerii stratului compact din interior. Acest proces este 

convenabil din punct de vedere biomecanic, deoarece mărirea grosimii osului duce la 

creșterea rezistenţei lui. 

Forma nerațională de adaptare a osului se manifestă printr-o creştere bruscă a 

lui în condiţiile acţiunii mecanice şi prin frânarea creşterii precoce. Dispunând de un 

diametru extern mai mic, un asemenea os are о rezistenţă redusă. 

Forma raţională de adaptare a cordului decurge fără о hipertrofie bruscă a 

miocardului. Ea se dezvoltă treptat, dând posibilitate procesului de adaptare să fie mai 

convenabil  pentru activitatea cardiacă. Forma  de adaptare nerațională a cordului  are 

o о dezvoltare bruscă, ducând astfel la hipertrofia miocardului în timp scurt, ceea ce 

micşorează posibilităţile compensatorii. 

Menționăm, formele rațională şi neraţională de adaptare depind de factorul de 

timp. Un efort nechibzuit dereglează legea succesivităţii de dezvoltare a procesului 

adaptiv, extrem de necesar atât pentru organe şi ţesuturi, cât şi pentru activitatea 

întregului organism. Un antrenament sau ocupaţie fizică/dans de intensitate mare 

micşorează considerabil reactivitatea imunologică a organismului, ceea ce duce la 

dezvoltarea unor boli sau stări patologice. De aceea este necesară о dirijare corectă a 

procesului de adaptare faţă de creşterea efortului fizic. 

Ca organe de protecţie imunologică a organismului sunt glanda timus şi 

ganglionii limfatici. În condiţii de supraefort fizic apare forma neraţională de adaptare 
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a acestor organe, care se manifestă prin accelerarea involuţiei ţesutului limfoid şi 

diferenţierea insuficientă a structurii glandei timus şi a ţesutului limfoid. [8, p.496; 15] 

Dacă forma neraţională de adaptare este legată de necorespunderea nivelului 

efortului fizic cu norma de reacţie a organismului, apoi este necesar de a micşora 

efortul sau de a majora norma de reacţie. Majorarea normei de reacţie poate fi 

efectuată prin intermediul unor mijloace specifice şi nespecifice. 

În calitate de exemplu  de acţiune specifică asupra normei de reacţie evidențiem 

intensitatea mică şi medie a eforturilor fizice pentru pregătirea oaselor la un efort 

crescând. Ca metode nespecifice de redresare a normei de reacţie poate fi factorul de 

hipoxie  (aflarea prealabilă a omului în condiţii alpine), prescrierea unor substanţe 

pentru stimularea proceselor de biosinteză în ţesuturile organismului  etc.  

Adaptarea aparatului locomotor. Este dovedit, că la schimbarea mediului extern 

şi intern de existenţă a organismului întregul aparat locomotor - oasele, articulaţiile şi 

muşchii dispun de о deosebită posibilitate de plasticitate şi restructurare morfologică. 

Cunoaşterea modului de adaptare a acestor ţesuturi sub influenţa activităţii fizice 

prezintă un mare interes practic. [10] 

Adaptarea oaselor la acţiunea efortului fizic se exprimă prin modificările de 

creştere şi de structură. Acţiunile mecanice influenţează în mod direct creşterea 

lungimii şi grosimii osului. În procesul de adaptare se constată mai mult creşterea 

osului în grosime şi lăţime decât în lungime. 

Restructurările ţesutului osos sub acţiunea factorilor mecanici sunt îndreptate la 

consolidarea scheletului ca un sistem de construcţie mecanică ce sporeşte rezistenţa 

lui. Sensul principal al restructurării constă în predominarea creşterii stratului periostal 

al osului. Activitatea acestui mecanism duce la îngroşarea osului, măreşte rezistenţa lui 

la extensie şi răsucire. 

Adaptarea osului la acțiunea factorilor externi se manifestă și  prin  modificările 

structurii sale interne. Rezistenţa diafizei osului este din contul peretelui lui sub 

influenţa formării unui strat compact suplimentar. Acest proces se dezvoltă din partea 

internă a osului (canalul osos) sau din partea externa - din periost. Din punct de vedere 

biomecanic mai convenabil este cea de-a doua modalitate de adaptare, când rezistenţa 

osului creşte pe baza măririi diametrului extern, adică prin îngroșarea stratului cortical, 

fără modificarea cavităţii canalului osos. Adaptându-se la condițiile create, structura 

osului se modifică: diametrul şi direcția celulelor osoase se schimbă. [26] 

În procesul antrenamentelor se desfăşoară schimbări specifice în oasele 

dansatorilor în dependență de  genul de dans. Сu cât mai timpuriu începe practicarea  

dansului, cu atât mai pronunțate sunt modificările scheletului. Printre modificările la 

nivelul sistemului osos, remarcăm restructurarea  humerusului; creșterea în unele 

cazuri ale ulnei, capului radiusului;   alungirea şi scurtarea mâinilor la nivelul oaselor 

metacarpiene (dacă mâna activează mai mult sub influenta acțiunilor dinamice  - 

predomină alungirea oaselor (capul și baza oaselor metacarpiene),  dacă predomină   

acțiunile statice  se modifică mai mult diafiza oaselor – se îngroașă  stratul cortical). 

Alungirea oaselor  metacarpiene are un caracter funcțional.  Aceasta se explică 

prin faptul că  între oasele metacarpiene, după cum se știe, se află mușchii interosoși. 

lor le revine jumătate din tot efortul muscular (flexorii degetelor II-IV). Alungirea  
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sumară a oaselor metacarpiene  cu 1 cm  aduce la creșterea secțiunii fiziologice 

transversale și la creșterea forței.  

Specifice sunt modificările cavităţii acetabulare a coxalului şi a capului 

femurului în dependență de  genul de dans practicat. La dansatoare dimensiunile 

transversale și sagitale ale bazinului sunt mai mici.  

În general la dansatori laba piciorului este cea mai variabilă parte a scheletului.  A re  

loc aplatizarea labei piciorului anterior, ce poate duce la  dezvoltarea piciorului plat  valg 

(platfus) în plan transversal, însoțită de modificari ale relațiilor interosoase, deformarea externă 

a degetului mare. 

Platfus în plan transversal se întâlnește la 82,1% din interpreții dansului c lasic. [29] 

Adesea se întâlnește  „hipertrofia de lucru‖ a substanței osoase  compacte a oaselor 

metatarsiene II și III ca consecință  a reacției oaselor la o încărcătură  fiziologică, efor 

professional. Sarcina principală în timpul dansului  revine oaselor metatarsiene I, II și III, 

substanța compactă atingând 14-15 mm, iar  cavitatea măduvei osoase se micșorează. Oasele   

metatarsiene II și III capătă o formă fusiformă. Acest fenomen este reversibil odată cu 

reducerea cu sarcinii. De asemenea se îngroașă și femurul, devenind mai masiv din contul 

îngrășării substanței compate osoase cu 1,5-2 cm. 

Prezintă interes și restructurările  adaptive la  nivelul articulațiilor  sub influența 

exerciţiilor de dans. Pentru multe probe  de dans о importanță primordială constituie 

dezvoltarea uneia din calităţile fizice - elasticitatea, care atestă posibilitatea de a 

îndeplini mişcări de mare amplitudine.  

Elasticitatea corpului este determinată de mobilitatea sumară  la nivelul 

articulațiilor. Amplitudinea maximală sau admisibilă anatomic de mişcare într-o 

articulaţie este determinată după diferenţa curburilor feţelor articulare ale oaselor. 

Concomitent cu mobilitatea maximală există mişcare activă, care exprimă posibilitatea 

mişcărilor, efectuate activ de om, şi mişcare pasivă, care exprimă posibilitatea 

mişcărilor sub acţiunea forţei externe.  

Dintre factorii principali, care determină amplitudinea mişcărilor în articulaţii, 

au importanţă limitatorii osoşi şi mecanismele funcţionale de frânare. De  exemplu, în 

calitate limitatori osoşi menționăm apofizele spinoase ale vertebrelor la extensia 

coloanei vertebrale, trohanterul mare - la abducţia coapsei etc. 

Din mecanismele funcţionale de frânare fac parte ţesuturile moi, muşchii 

antagonişti, ligamentele din jurul articulației. Spre exemplu, ligamentul iliofemural 

frânează extensia coapsei la îndeplinirea exerciţiului „sfoară―, dar cel mai puternic 

frânează mişcările muşchii situaţi pe partea opusă direcţiei de mişcare. Specifică 

pentru mecanismele funcţionale de frânare este posibilitatea de a reduce lent mişcarea. 

Dintre factorii care acţionează asupra gradului
 
de mobilitate în articulaţii  fac parte: 

temperatura mediului înconjurător, forma feţelor articulare, situarea reciprocă a oaselor 

în articulaţia dată, gradul de antrenare etc. Mobilitatea în articulaţie în mare măsură 

depinde de vârsta şi sexul individului. 

Scăderea temperaturii mediului înconjurător duce la micşorarea mobilităţii  în 

articulaţii şi invers. De aceea la scăderea temperaturii aerului se cere mărirea timpului 

de înviorare/încălzire  generală şi specială.  
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Capacitatea de muncă a tuturor sistemelor din organismul uman în decursul zilei 

este diferită. În timpul nopţii activitatea majorităţii; organelor, inclusiv şi a aparatului 

locomotor, considerabil se micşorează. Mobilitatea minimală în articulaţii se observă 

dimineaţa, apoi ea creşte treptat, ajungând nivelul maximal între orele 12-14, şi spre 

seară scade din nou. Variațiile mobilităţii în articulaţii pe parcursul zilei este mai mare 

la copii decât la adulţi; la dansatori este mai mică decât la cei care nu practică 

exerciţiile fizice. 

Sub influenţa activităţii de dans au loc restructurări morfofuncţionale esenţiale 

în articulaţii, gradul lor depinde de volumul mişcărilor  efectuate. Această adaptare 

morfofuncţională în articulaţii se manifestă prin modificarea formei şi mărimii feţelor 

articulare ale oaselor, prin modificarea cartilajelor articulare, a ligamentelor şi 

ţesuturilor moi din jurul articulaţiei. 

Modificările  la nivelul articulației genunchiului sunt asociate cu creșterea 

tuberculilor intercondilari ai tibiei și aplatizarea condililor femurului, ceea ce 

reprezintă o adaptare favorabilă a organismului la o activitate fizică sporită. Ca urmare 

a unui număr mare de mișcări într-o perioadă scurtă de timp, la dansatori poate apărea  

hipertrofia corpusculilor  grași, constrângerea  și traumatizarea  tibiei. 

Mobilitatea mai mare a coloanei vertebrale contribuie la crearea aplombului - stabilitate 

într-o mare varietate de posturi și mișcări de dans. Majoritatea duc la  netezirea cifozei toracice și 

a lordozei lombare, ca rezultat - spatele este drept, cu linii drepte frumoase. 

Deseori apare scolioză laterală ca mecanism compensatoriu adaptativ, deformarea 

coloanei vertebrale ca răspuns la încărcături mari asimetrice. Mușchii spatelui sunt mult mai 

dezvoltați și curbura lordozei lombare este îmbunătățită. Osteocondroza apare precoce, iar 

creșterea este redusă datorită stresului profesional crescut asupra sistemului musculo-scheletic. 

Curbele coloanei vertebrale depind de poziția pelvisului la dansatori. O înclinare pelvină 

puternică duce la apariția lordozei lombare, ducând la oboseală musculară rapidă și modificări 

patologice. Înclinarea pelvisului posterior face spatele plat. Articulația șoldului are o gamă de 

mișcare mult mai mare decât la alte persoane și o eversiune semnificativă a picioarelor. 

Forma articulaţiilor dintre oase este determinată de particularităţile ereditare şi 

de acţiunea factorilor mecanici, în primul rând de nivelul mişcărilor. În timpul 

antrenamentelor speciale mobilitatea în articulaţii şi forma lor se pot schimba 

considerabil. Astfel, formă elipsoidală a articulaţiei radiocarpiană devine sferică ceea 

ce permite efectuarea unei balansări mai mari a mişcării.  Se  îngroaşă fosa 

acetabulară, adaptând astfel diferenţa curburii suprafeţelor articulare şi mărind 

mobilitatea în articulația coxofemurală. Se poate mări considerabil mobilitatea 

coloanei vertebrale, ajungândd la о extramobilitate vădită  la  dansatoare în unele 

genuri de dans.   

Astfel, la selectarea dansatorilor în şcolile  de dans  este necesar să se atragă 

atenția asupra mobilităţii în articulaţiile umărului,  şoldului, talocrurală.   

La dansatori au loc modificări și în activitatea   musculară, însoţită de о diversă 

restructurare morfologică, care  depinde de calitățile necesare de dezvoltare - iscusinţa 

forţei, rezistența sau îmbinarea lor. 

Practicarea  dansului denotă că antrenamentele  corecte sporesc  forța 

musculară, precum şi alte proprietăţi funcţionale ale muşchilor. Totodată 
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supraantrenarea şi odihna insuficientă pot induce scăderea forţei musculare, motiv 

pentru care dansatorul devine incapabil de a mai repeta rezultatele obţinute anterior. 

Hiperfuncţia sistemului muscular este componentul principal al reacţiei de 

adaptare a organismului sănătos şi se evidenţiază la orice formă/gen  de dans. 

Exerciţiile fizice, practicate sistematic de dansatori, duc la aceea că hiperfuncţia 

muşchilor se manifestă printr-o modificare structurală. Acest proces a primit 

denumirea de hipertrofie de muncă, care se;manifestă prin sporirea masei dimensiunilor 

celuare ale muşchilor. Diferite genuri de  dans duc la hipertrofia anumitor grupe de 

muşchi, mai puțin exprimată  ca la sportivi . De aceea la persoanele care practică 

diferite genuri de dans se dezvoltă grupe concrete de muşchi, iar о dată cu aceasta 

sporeşte şi calitatea forţei musculare. 

La îndeplinirea eforturilor cu caracter static de activitate muscula ră concomitent 

cu mărirea volumului creşte şi suprafaţa de inserţie a muşchilor pe oase, se alungesc 

tendoanele, sporeşte cantitatea fibrelor conjunctive din interiorul muşchilor.  

La eforturile cu caracter de lucru dinamic volumul şi masa muşchilor creşte, dar 

într-o măsură mai mică decât în cazul efortului static, în asemenea cazuri în muşchi se 

alungesc elementele musculare şi se scurtează tendonul. Fibrele musculare adesea sunt 

orientate paralel axei longitudinale a muşchiului. 

Nerespectarea regimului de activitate , legată de supraantrenare, contribuie la 

modificări prepatologice şi patologice în tot sistemul muscular. Activitatea musculară 

în cadrul ocupației  de dans duce la modificări nu numai în aparatul locomotor, dar şi 

în sistemele de asigurare a organismului. Dintre ele cea mai importantă este adap tarea 

procesului respirator, care este înfăptuită de respiraţia externă - muşchii autohtoni ai 

cutiei toracice şi diafragrmul. 

Din aceste considerente, conchidem că pentru realizarea tuturor eforturilor 

profesionale și  o respirație eficientă, este necesar de a  dezvolta mușchii pector ali, 

consolida  mușchii intercostali externi și interni care îndeplinesc actul de inspirație și 

expirare, precum  se recomandă și  exerciții de respirație și gimnastică.  

Adaptarea sistemelor de  asigurarea a mișcărilor . Este evident, activitatea 

sporită a efortului fizic contribuie la restructurări morfofuncţionale nu numai în 

aparatul locomotor, dar şi în sistemele de asigurare a mişcărilor - respirator, digestiv, 

excretor şi cardiovascular. [23] 

Adaptarea sistemului respirator.  Cunoașterea particuiarităţilor de adaptare a 

respiraţiei externe permit folosifea raţională şi eficace a acestora în procesul de 

antrenament. Cu ajutorul diferitelor exerciţii fizice se poate acţiona local asupra 

diverselor componente ale mecanismului de respiraţie externă, menţinând regimul 

optimal de funcţionare. 

Respiraţia bine antrenată reprezintă una din posibilităţile de majorare a 

măiestriei dansului şi a unei capacităţi înalte de muncă, este un mod de odihna activă 

în perioada de restabilire a forţelor şi în caz de oboseală.  

În efortul static cresc dimensiunile cutiei toracice în toate direcțiile. În 

eforturile cu caracter dinamic activitatea musculară sporeşte mobilitatea cutiei 

toracice, fără a interveni unele schimbări esenţiale ale dimensiunilor ei. La îmbinarea 
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factorilor statici şi dinamici de activitate musculară se observă creşterea mobilităţii şi 

a dimensiunilor cutiei toracice. 

Mobilitatea diafragmului în procesul de respirație la dansatori  este mai mare 

decât la cei care nu practică dansul/sportul.  

La femeile dansatoare mobilitatea tuturor porţiunilor cutiei toracice este mai 

mică decât la bărbaţi. Concomitent cu creşterea măiestriei  dansatorului această 

diferenţă se nivelează şi dansatorii profesioniști, atât barbaţii cât şi femeile, dispun de 

о mobilitate sporită a cutiei toracice. 

Mişcările într-un regim intens măresc sarcina plămânilor ca organ, unde se 

realizează metabolismul gazos. Respirația devine mai frecventă, iar plămânii 

funcţionează mult mai intens. În perioada de creştere şi de dezvoltare a organismului 

ea accelerează maturizarea morfofuncţională a plămânilor, iar la adulți ameliorează 

procesele compensatorii şi de adaptare. Aceasta face ca plămânii să se adapteze la о 

activitate mult mai mare. 

Adaptarea sistemului digestiv. Organele sistemului digestiv se adaptează de 

asemenea la acţiunea efortului fizic. Spre exemplu, la creşterea intensităţii de activitate 

musculară procesul de evacuare a conţinutului gastric se măreşte, iar la o activitate 

musculară maximală viteza de evacuare a hranei scade lent , în cazul unui supraefort 

fizic scade şi activitatea secretorie a stomacului. Secreţia sucului gastric se dereglează, 

dacă efortul fizic este îndeplinit cu о ora mai înainte sau mai târziu după mâncare.  

Funcţia excretorie a stomacului la о activitate musculară maximală se manifestă 

prin eliminarea deşeurilor metabolismului azotic cu resorbţia lor ulterioară în intestinul 

subțire. Modificări structurale ale stratului mucos al stomacului pot fi provocate de 

reacțiile stresorice. [9] Astfel de stări pot duce la formarea unor eroziuni şi ulceraţii pe 

membrana mucoasă a stomacului. 

În procesul de adaptare faţă de activitatea musculară în ficat de asemenea au loc 

anumite modificări. Aceasta se exprimă prin creşterea cantitativă până la 800 g a 

glicogenului depozitat, mai cu seamă la dansatorii care se antrenează la excitaţiile de 

dezvoltare a calităţilor de rezistenţă. În legătură cu formarea abundentă a unor 

metaboliţi, se măreşte funcţia antitoxică a ficatului.  

Adaptarea sistemului excretor. Executarea unui efort fizic intensiv în perioada de 

creştere şi dezvoltare a organismului duce la mărirea masei absolute şi a dimensiunilor 

liniare ale rinichilor, mai ales al stratului cortical al lor. Posibilitatea de filtrare a 

rinichilor la executarea mişcărilor dinamice cu intensitate moderată creşte - se măreşte 

nivelul de filtrare prin aparatul glomerular şi resorbţia canaliculară. La eforturi 

maximale, însă, indicii  funcţionali ai rinichilor se agravează. 

Adaptarea sistemului cardiovascular. Funcția de aprovizionare a activităţii 

musculare cu oxigen, substanţe nutritive şi biologic active este realizată de întregul 

sistem cardiovascular. О activitate musculară sporită contribuie la restructurarea 

vaselor sangvine, dar în primul rând a cordului. Hiperfuncţia lui duce la hipertrofia 

miocardului şi la dilatarea camerelor cordului. La dansatori hipertrofia miocardului  se 

întâlnește rar. Hipertrofia pronunţată a miocardului este considerată ca un fenomen 

nedorit. 
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Miocardul, adaptat la eforturi mari, poate pompa în reţeaua arterială un volum 

mare de sânge, ceea ce contribuie la îngroşarea pereţilor arteriali. În asemenea cazuri 

se restructurează toate componentele reţelei microcirculatorii: se deschid capilarele de 

rezervă, creşte sinuozitatea rețelei arteriale, se dilată moderat segmentele venoase şi se 

formează anastomoze arterio-venoase. Drept consecinţă se măreşte volumul reţelei 

microcirculatorii şi se ameliorează capacitatea ei de trecere.  [7, p.73; 22, p. 168] 

Nivelul şi caracterul restructurărilor adaptive ale reţelei microcirculatorii depind 

de vârsta, specializarea și calificarea dansatorului, de durata practicării  dansului, 

precum şi de particularitățile ciclului de antrenament. Cele mai pronunţate modificări 

adaptive se înregistrează în primii 2-3 ani. 

Asigurarea ţesuturilor cu substanţe energetice şi plastice la creşterea efortului 

fizic se obţine prin modificarea componentei sangvine. Chiar numai la un efort intens 

numărul eritrocitelor în sânge şi nivelul hemoglobinei creşte, deşi la dansatorii 

profesioniști se poate observa şi micşorarea acestor elemente.  

Eritropoeza la efortul fizic se reduce, iar durata vieţii eritrocitelor creşte. Dacă 

hematopoieza este inhibată considerabil şi nu poate fi compensată prin prelungirea 

vieţii eritrocitelor, numărul lor în singe scade. Componenţa eritrocitelor în sânge după 

eforturi fizice depinde de nivelul de adaptare al organismului. La о activitate 

musculară se înregistrează creşterea numărului de trombocite - trombocitoza 

miogenetică, iar componenţa leucocitelor depind  de nivelul şi caracterul efortului 

fizic. 

Adaptarea sistemelor de reglare a mișcărilor.  Mecanismele  nervoase de reglare în 

organism se îmbină cu cele umorale. Un  rol important în adaptarea organismului la 

acţiunea efortului fizic îl joaca sistemele de reglare a mişcărilor - nervos şi endocrin.  

Sistemul  nervos se adaptează în procesul antrenamentului  de dans la diferite niveluri 

structurale. În cortexul cerebral şi în centrii subcorticali, în nervii periferici şi în 

terminaţiile nervoase se produc modificări. О activitate motrică esenţială duce la 

sporirea impulsurilor aferente spre encefal. О supraantrenare îndelungată produce 

modificări esenţiale în structura corticală, ceea ce poate provoca tulburări serioase în 

organism. 

La acţiunea efortului fizic se adaptează şi structura nervilor periferici. În primul 

rând, aceasta se referă la accelerarea mielinizării cilindrilor axiali ai celulelor 

nervoase, ceea ce ameliorează condiţiile de transmitere a impulsurilor prin nervi. La un 

efort muscular intens de scurtă durată are loc creşterea ramificării terminaţiilor ner-

voase de-a lungul fibrelor nervoase, iar eforturile intense de lungă durată contribuie la 

majorarea numărului de terminaţii nervoase. Eforturile pragale conduc la distrugerea 

celulelor şi a fibrelor nervoase, care pleacă spre muşchi, dimensiunile terminaţiilor 

nervoase motorii se micşorează, ceea ce este caracteristic situaţiilor de supraantrenare. 

Glandele endocrine se adaptează la eforturile fizice paralel cu adaptarea 

mecanismului nervos de reglare a activităţii organismului. Locul principal de 

interacţiune a acestor două sisteme se află în hipotalamus şi hipofiză. Contracţiile 

muşchilor striaţi sporesc activitatea neurosecretorie a hipotalamusului. Neurosecreţia 

este utilizată la formarea hormonilor - vasopresinei şi oxitocinei, care influenţează 

contracţiile muşchilor netezi din vasele sangvine şi organele interne, precum şi 
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sistemul nervos central. Îmbinarea  interacţiunii nervoase şi endocrine se manifestă şi 

în activitatea sistemului simpato-adrenergic. 

În canzul unor eforturi  sistematice de intensitate  are loc și deplasarea organelor interne.  

Forma şi dimensiunile cordului se schimbă concomitent cu modificările 

circulaţiei sangvine în organism. Acest lucru se  observă în timpul executării unor astfel 

de exerciţii cum sânt „stând pe mâini―, „pod―, adică atunci când se schimbă direcția 

masei sângelui în raport cu inima. De asemenea cordul se deplasează la îndeplinirea 

exerciţiilor care duc la creşterea presiunii intratoracice. În poziția corpului cu capul în 

jos inima funcţionează mult mai intens, de aceea astfel de exerciții/figuri  trebuie să fie 

strict dozate. 

Deși diafragmul, nu aparţine organelor interne, dar influenţează deplasarea lor. 

Cea mai mobilă porţiune este centrul tendinos al diafragmului, care se mişcă mai mult 

în sus. În timpul antrenamentelor omul poate regla contractarea dia fragmului şi în 

acest mod poate opune rezistenţă forţelor care acţionează asupra lui. În timpul 

expirației diafragmul se deplasează mai evident decât la inspiraţie. În  poziția corpului 

cu capul în jos mişcarea diafragmului este redusă la inspiraţie, fapt determinat de 

comprimarea lui de către organele abdominale.  

Forma stomacului este destul de instabilă şi în timpul unei poziţii liniştite, și în 

timpul schimbării poziţiei corpului. În poziţia obişnuită stomacul se află vertical sau 

oblic, iar la executarea poziţiei stând pe mâini, pod  el este situat orizontal. După 

îndeplinirea exercițiilor el revine la forma şi locul inițial.  

Au loc devieri și la nivelul intestinului gros. Cea mai mobilă porţiune este colonul 

transvers, iar cel mai puţin se deplasează flexurile dreaptă şi stângă ale intestinului 

gros. Aproape la toate execițiile fizice flexura dreapta se află mai jos decât сеа stângă. 

Colonul transvers este nu numai mai mobil, dar şi forma lui se schimbă vădit. 

Vezica biliară -  marginea inferioară a ei în poziţia verticală, de regulă, se 

află la, nivelul vertebrelor lombare III-IV, în poziţia culcat cu faţa în jos - la 

nivelul vertebrelor lombare II-III, iar în poziţia cu capul în jos  - la nivelul verte-

brelor lombare I-II. Cu trecerea în poziţia culcat cu faţa în jos  se schimbă nu numai 

localizarea, dar şi forma organului respectiv. Remaracăm la dansatori  modificările 

la nivelul acestui organ sunt rar întâlnite.  

Au loc modificări și la  nivelul organelor urogenitale în dependență de tipul de 

dans. În poziția ortostatică rinichii sunt situația la nivelul vertebrelor toracice XII şi 

lombare III. La executarea exerciţiilor fizice şi imediat după terminarea lor rinichiul 

stâng, de regulă, se află mai sus decât cel drept. La executarea exercițiilor fizice uterul 

şi tubele uterine îşi schimbă poziția. Săriturile întotdeauna duc la deplasarea uterului şi 

a tubei uterine în jos. Totodată în timpul săr iturilor rectul se poate deplasa atât 

anterior, cât şi posterior. De aceea femeilor li se recomandă să aterizeze în timpul 

săriturilor pe ambele picioare, acest lucru fiind raţional din punct de vedere 

biomecanic, cât tehnic.   

Remarcăm, biomecanica organelor interne în timpul mişcării omului are 

particularităţi proprii. La  mişcarea corpului apare un efect al acţiunii forțelor de inerție ale 

organelor interne. Acest efect se manifestă mai mult asupra acelor organe care sunt situate în 

porțiunile inferioare ale cavităţii abdominale. Ţinând cont de prezenta punctelor slabe ale 
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peretelui abdominal, la о dezvoltare insuficientă a muşchilor din porțiunea lui inferioară, se cere 

atenție sporită la antrenarea acestor muşchi. Supradozarea acţiunii statice şi dinamice asupra 

organelor abdominale la dansatori cu muşchii slab dezvoltați poate provoca ptoza (coborârea) 

organelor interne şi apariția herniilor. 

 Prin urmare, dansul fiind  o transformare, într-un anume context, a mișcării obișnuite, 

expresiv comună, într-o mișcare  cu scopuri înalte, de o anumită performanță a expresivității; 

privit ca o activitate umană, dansul face parte  din rândul activităților motrice, în care biologicul, 

psiho-socialul și spiritualul sunt determinative. Iar cunoașterea particularităților morfologiei 

dansului  permit antrenorilor din domeniu  să pregatească dansatori de performanță în acord 

particularitățile morfofuncționale și adaptaționale  individuale.   

 

Bibliografie 

 

1. Bota C. Fiziologie generală – aplicații la efortul fizic. București: Ed. Medicală, 2002. 445 

p. 

2. Baciu Gh. Anatomie și morfologie sportivă. Chișinău: Lumina, 1993. 283 p. 

3. Cojocari L., Cibric Iu.  Beneficiile practicării dansului asupra dezvoltării fizice a copiilor 

de vârstă preșcolară. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice naţionale, consacrată jubileului 

de 90 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic, din 12 februarie 2018. Chișinău, 

2018, p. 34-37. 

4. Chiorescu M., Dorgan V., Pintilei S. Ergofiziologia. Chișinău: Ed. USEFS, 2010. 187 p. 

5. Cristea D., Ștef M. et al. Activități motrice adaptate – aspecte teoretice și metodice. 

Oradea, 2012. 

6. Crivoi A., Bacalov Iu., Cojocari L. Homologia, sănătatea şi folosirea raţională a rezervelor 

funcţionale. Îndrumar instructiv-metodic. Chişinău: CEP USM, 2010. 

7. Gîrlea N., Cojocari L. Exercițiul fizic, factor important pentru menținerea și consolidarea 

sănătății. În: Revista științifico-metodică Teoria și arta educației fizice în școală. Ediție 

specială 1/2016. Chișinău, 2016, nr. 1(40), p. 63-65. 

8. Guyton  A.C. Fiziologie umană şi mecanismele bolilor. Bucureşti: AMALTEA, 1997. 587 

p. 

9. Melnic B., Hefco V, Crivoi A. Fiziologia omului şi a animalelor. Chișinău: Știința, 1993. 

656 p. 

10. Nenciu G. Biomecanică. Curs în tehnologie IFR.  Bucureşti: Editura Fundaţiei România de 

Mâine, 2012. 115 p. 

11. Năstase V. D. Dans sportiv: metodologia performanței. Pitești: Paralela 4, 2011. 439 p.  

12. Vişan A. Dansul pentru educaţia corporală. București: Ed. Cartea universitară, 2005. 148 p. 

13. Агаджанян Н. А., Баевский Р. М., Берсенева А. П. Проблемы адаптации и учение о 

здоровье. М.: Изд-во РУДН, 2006.  284 с. 

14. Баевский Р.М., Берсенева А.П. Оценка адаптационных возможностей организма и 

риск развития заболеваний. – Москва: Медицина, 1997.  235 с.  

15. Бурештейн Н. А. Физиология движений и активности. М.: Наука, 1999.  494 с. 

16. Бурмак В.О., Лисняк И.А. Влияние нефармакологических средств стимуляции 

работоспособности на активность процесса физиологического ангиогенеза у 



SIMPOZIONUL  INTERNAȚIONAL  ȘTIINȚIFICO-CULTURAL          

”UNICITATE ȘI DIVERSITATE PRIN FOLCLOR” 
10 - 11 mai 

2019 
  

149 
 

представителей гребли академической, Москва 31 мая - 1 июня 2012, II 

Всероссийский Конгресс «Медицина для спорта», c. 28-30. 

17. Веневцева Ю.Л., Мельников А.Х., Борисова О.Н., Гомова Т.А., Лебедев С.В. 

Влияние длительных занятий спортом на функциональное состояние сердечно-

сосудистой и дыхательной системы в среднем и пожилом возрасте, Москва 31 мая – 

1 июня 2012, II Всероссийский конгресс «Медицина для спорта», c. 35-36. 

18. Доскин В.А., Куинджи Н.Н. Биологические ритмы растущего организма.  М.: 

Медицина, 1989.  224 с. 

19. Зайфферт Д. Педагогика и психология танца: заметки хореографа, учебное  пособие.  

СПб.:  Лань,  Планета  музыки,  2012.  128 с. 

20. Меерсон Ф. З., Пшенникова Я. Г.  Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим 

нагрузкам. М.: Медицина, 2003. 254 с. 

21. Медведев И. А. Управление оптимальной двигательной активностью учащихся в 

режиме дня и физической подготовки на уроках физической культуры. Красноярск, 

2000. 120 с. 

22. Морман Д., Хеллер Л. Физиология сердечно-сосудистой системы. СПб.: Питер, 2000.  

256 с. 

23. Смирнов В. М., Дубровский  В.И. Физиология физического воспитания и спорта: 

учебник для студентов средних и высших учебных заведений.  М.: Издательство 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. 608 с.  

24. Уилмор Дж., Костил Д.. Физиология спорта и двигательной активности. Киев: 

Олимпийская литература, 2000. 

25. Xacc  Ж.Г. Анатомия танца;  перевевод с английского Борич С.Э. Минск: Попурри, 

2011. 200 с. 

26. Чернова В.Н.Адаптация опорного-двигательного аппарата спортсмена.  

Учебное пособие. Смоленск, 2015. 75 с. 

27. Эллингтон Д. Силовые упражнения в медленном темпе. Перевод Боженого В. М., 

М.: Попурри, 2011.  160 с. 

28. Янаева  Н.Н.  Хореография: учебник  для  начальной хореографической школы. М.: 

Релиз, 2004.  340 с. 

29. https://stdfiles.net/preview/4189782/page:9/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMPOZIONUL  INTERNAȚIONAL  ȘTIINȚIFICO-CULTURAL          

”UNICITATE ȘI DIVERSITATE PRIN FOLCLOR” 
10 - 11 mai 

2019 
  

150 
 

 

MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 

Ana TABAC, Instituția de Educație  Timpurie  nr. 179, Chișinău, RM 

 

Summary. Winter is a period of traditions and customs transmitted from ancestors, 

carols time... The atmosphere of the winter holidays brings us joy and reminds us, especially, the 

years of childhood, the emotion of waiting for the decoration of fir tree, the moment we dreamed 

to meet Santa. It has already become a tradition that he comes to kindergardens and in this 

context is described a scenario of a New Year's morning. 

 

 

Obiceiurile calendaristice și cele legate de viața de familie sunt o componentă perenă a 

culturii noastre tradiționale. Repertoriul tradițional al obiceiurilor și tradițiilor noastre cuprinde 

pe lângă colindele propriu-zise și datini, practici, superstiții și altele cu originea în credințe și 

mituri străvechi sau creștine care exprimă înțelepciunea populară, realul sau fantasticul, esențe 

ale bogăției noastre spirituale. 

Iarna este o perioadă a tradițiilor și obiceiurilor de Crăciun și Anul Nou transmise din 

moși-strămoși, a colindelor și meselor bogate în jurul cărora se adună familia [1].   

Atmosfera sărbătorilor de iarnă  ne aduce bucurie şi ne aminteşte cu precădere de anii 

copilăriei, de emoţia aşteptării împodobirii bradului, de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moş 

Crăciun. 

Bradul deţine rolul principal în perioada Crăciunului. Împodobitul acestuia este cel mai 

îndrăgit obicei de sărbători, datorită simbolurilor care i se asociază: iubire; bucurie şi fericire; 

magie  - se spune că Moş Crăciun nu vine în casele unde nu e brad;  viaţă; trăinicie şi sănătate  - 

pentru că este mereu verde, chiar şi când afară e zăpadă. Practic, bradul este centrul sărbătorilor 

de iarnă. 

Crenguţe  de brad şi de pin, globuleţe, fundiţe, ghirlande colorate, oameni de zăpadă, 

steluţe şi fulgi, toate  ne ajută să intrăm în atmosfera de sărbătoare. 

Mulţi brazi de Crăciun au o steluţă în vârf. Se spune că stelele ne conduc spre locuri 

speciale, iar pe vremuri multe dintre constelaţii, de exemplu, Ursa Mare şi Ursa Mică erau 

venerate ca divinităţi. Evreii din vechime foloseau steaua în şase colţuri a lui David ca simbol 

religios, iar steaua de Crăciun în cinci colţuri ne aminteşte de steaua apărută deasupra 

Betleemului la naşterea Pruncului. În multe culturi, stelele sunt semne ale norocului şi ale 

realizării unor ţeluri măreţe. [2] 

 Remarcăm, în ultimii a apărut un obicei originar din Europa, agățarea  coroniţelor de uşa 

casei, iar pe timpuri  porţile se decorau cu ramuri veşnic verzi, pentru a invita în casă spiritele 

pădurii. Există crezul că aceste spirite ar aduce sănătate şi noroc. Oamenii încă îşi mai 

împodobesc casele cu coroniţe de brad şi de laur, ca mod de a-şi întâmpina prietenii şi rudele. 

Forma circulară a coroniţei simbolizează natura veşnică a dragostei. 

Cunoaștem cu toții că Moș Nicolae aduce daruri copiilor cuminți, dar câți dintre noi știm cu 

adevărat care este legenda lui Moș Nicolae? Asta deși ziua de 19 decembrie este una specială 

pentru toți copiii. Ei știu că trebuie să-și pregătească ghetuțele sau cizmulițele pentru ‖vizita‖ lui 

Moș Nicolae.  Obiceiul provine dintr-o legendă despre un nobil care şi-a risipit necugetat averea, 
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lăsându-şi fetele fără zestre. Sfântul Nicolae a auzit despre această situaţie şi a venit pe ascuns la 

locuinţa fetelor. El a aruncat trei pungi cu monede de aur prin hornul casei, care au căzut în 

ciorapii fetelor, atârnaţi la uscat lângă şemineu. 

Caracterul anonim al acestor gesturi i-ar fi inspirat pe oameni să îşi ofere daruri de Sfântul 

Nicolae.  

În religia ortodoxă, Sfântul Nicolae a fost învestit cu rolul de ocrotitor al familiei, de aceea, 

el intervine în educaţia copiilor. În noaptea de 18 spre 19 decembrie, cei mici pot primi fie o 

nuieluşă, dacă nu au fost cuminţi, fie dulciuri şi alte daruri, dacă merită. Tradiţia spune că nuieluşa 

cu care este lovit neascultătorul trebuie să fie de măr, iar dacă aceasta, pusă în apă, va înflori până 

de Crăciun, înseamnă că sfântul „a mijlocit‖ iertarea celui care a fost lovit. [3]  

Aprinderea lumânărilor în perioada Crăciunului este o tradiţie veche ce reprezintă 

naşterea lui Iisus şi reînnoirea vieţii, puritate, speranţă, găsirea drumului bun în viaţă. Se crede că 

Martin Luther, reformatorul protestant, a fost primul care a aprins lumânările din bradul de 

Crăciun. Venind acasă într-o seară de decembrie întunecată, în apropierea Crăciunului, acesta a 

fost uimit de frumuseţea luminilor care străluceau printre ramurile unui brăduţ din faţa casei sale. 

Luther a împodobit apoi bradul de Crăciun din casa sa cu lumânări. Tradiție  care a ajuns și la 

noi. 

Colindele sunt o parte importantă a spiritului Crăciunului. Grupuri de copii, fete şi băieţi, 

merg din casă în casă să colinde, toată ziua de Ajun. Se spune că e bine să primeşti colindători, 

pentru că urarea lor aduce noroc, iar dacă nu primeşti colindul vei fi urmărit de ghinion. După ce 

colindătorii termină de cântat, gazda îi invită în casă şi le oferă mere, nuci, dulciuri şi colaci. 

Nucul simbolizează belşugul şi longevitatea, iar merele semnifică bunăstare şi bogăţie. 

 Astfel, magia sărbătorilor de iarnă cuprinde întreaga țară. În această perioadă în grădinițe, 

școli au loc matinee, serbări care păstrează datinile, tradițiile neamului nostru. În acest context 

vom descrie scenariul unui matineu de Anul Nou. 

 La intrarea în grupă  se amenajează un brad împodobit şi ornat cu podoabe realizate de 

copii. 

Scenă: Ieșirea  copiilor dansând după cântecul ”Vine, vine Anul Nou”. 

Prezentatorii: Azi e mare sărbătoare, carnavalul e în toi. Mult mă bucur, dragi oaspeți, că 

sunteți aici cu noi. 

Prezentatoarea: - Dar unde-s ai noștri pici? Trebuia cu toții să ne întâlnim aici!  Dar se-

aude un ciocănit, cred că sunt ei,  au venit! 

Poștașul: Telegrama, telegrama, am venit în mare grabă! 

Prezentatorul:  – Poate e o veste bună, hai s-o citim împreună. 

Iana: – Copii m-au anunțat că la al nostru bal mascat, vor veni neapărat. Dar știți ce s-a 

întâmplat? Animalele-n pădure toate s-au îmbolnăvit. Și au nevoie neapărat de un medic 

calificat. 

Prezentatorul: - Chiar acuma în grabă mare,  eu merg după ajutoare! Le vom ajuta îndată, 

e păcat ca să ratăm sărbătoarea minunată!  

Iată c-am ajuns în poieniță, dar se aude o cântare, mi se pare e din vale. 

Cocoșul: - Noaptea vulpea cea roșcată în coteț s-a furișat, și la luptă m-a chemat, uite, eu 

nu m-am lăsat, pe găini le-am apărat. Și privește cu ce preț, fără creastă m-am ales. 

Prezentatorul:  - Creasta eu ți-o tratez, de carnaval te pregătesc. 
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Șoricelul:  - Am ieșit puțin afară, cașcaval am căutat, însă uite ghinion, pisica a apărut. 

Cât pe ce nu m-înhățat, acum piciorușul meu e rânit și mă doare rău. 

Iepurașul: - Căutam eu prin pădure, rădăcini și fragi, și mure. Iar vulpea cea șireată, m-a 

zărit îndată! Și intrând cu ea în luptă, am rămas cu lăbuța frântă. 

Prezentatorul:  - Vai de mine  frate măi, tu de ce urli așa măi! 

Lupul: - La stână m-am furișat, și-un mieluș am înhățat. Vai, ce-a fost mai departe. Toți 

câinii la mine în spate Și la urmă, iată vezi! Fără coadă m-am ales. 

Vulpea: - Aoleu, aoleu! Ce rău mă doare burta tare, nu mai am scăpare! 

Prezentatorul:  - Dar cu tine ce s-întâmplat? Poate prea mult ați mâncat? 

Vulpea: - N-am mâncat aproape nimic. A! ba nu mi-am amintit. Un gânsac am înghițit, 

doi rățoi și un purcel, ce era să fac cu el? Un mieluț cu totul mic și mai mult nimic, nimic! 

Prezentatorul:  - Vai, ce mult ai mai mâncat! Chiar mă mir cum n-ai crăpat. Așa! Poftim, 

cărbune activat. Da  poftiți, poftiți! Dar tu de ce mormăiești? 

Ursul: - Am dat fuga la prisacă, și-am mâncat o zi întreagă, multă miere, multă miere, iar 

pe urmă bomboanele, însă seara ce simțesc ? Dinții toți îmi clănțănesc: Ajutor, ajutor, scapă-mă 

te rog frumos. 

Prezentatorul:  - Va-ți făcut toți sănătoși! Atunci să ne grăbim, Anul Nou sa întâlnim. 

Colinda ”Maria și Iosif” 

Prezentatoarea: -  Iată că încep sa cada fulgușorii de zăpada, Ninge – ninge încetișor, cade câte 

un fulgușor. 

Dansul Fulgilor după  cântecul ‖A venit iarna‖. 

Fulg (primul fulg:  - Eu sunt primul fulg de nea, M-a trezit stăpâna mea, Zâna Iarna cea 

bogată, cu bagheta fermecată. Să-i trezesc ușor din somn, pe ceilalți mici fulgușori. Mama Iarna 

ne-a trezit și alene am pornit. Și plutind ușor, ușor Am făcut un alb covor. 

Fulg (al doilea fulg:  - Din văzduh de catifea, Stele mici sunt fulgi de nea. Cad în leagăne 

ușoare și dau pomilor culoare. Prin pădure și câmpii vezi doar stele argintii. 

Fulg (al treilea  fulg:  – Iarnă ești frumoasă, bine ai venit! Fulgii de mătase au acoperit 

casele și pomii cu căciuli de nea. Chiar și derdelușul ce ne aștepta. 

Fulg (al patrulea  fulg):  - Eu sunt mica sclipitoare și  mă las dusă de vânt. Acolo jos, pe 

ogoare, unde știu că  mă așteaptă. Firul cel de grâu plăpând. Ca să-ă fac o mândră haină, el s-o 

poarte-ntreaga iarna. 

Fulguța: - Vin și eu în mare grabă, uite, uite la fuguța. Cu ale mele surioare, cum copii? 

Nu mă  cunoașteți? Da desigur sunt Fulguța! 

Prezentatorul:  - Ce se aude? Ascultați! Clopoței și veselie! 

Dansul piticilor 

Piticul cel mare:  - Sunt piticul cel mai mare, cel mai dezghețat, sunt viteaz și sunt 

deștept și cel mai atent. 

Piticul cel mic:  - Eu sunt cel mai mic se vede, cel ce a rămas: fără apă, fără ceai și așa 

cum e-n poveste, înainte mult mai este. 

Piticul mijlociu:  - Suntem pitici voioși, deștepți și norocoși. Prințesa ne iubește, oriunde 

ne-nsoțește. 

Cântecul Albă ca Zăpada”. 

Prezentatorul:  - Mi se pare că suntem cu toții la sărbătoare. 

Prezentatoarea: - Iar eu știu cine lipsește, să  vedem cine ghicește? 
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Copil: - Veșnic verde, rămuros 

  Rege-n codrul cel umbros 

  De crăciun îl găzduim 

  Cu drag îl împodobim 

  Cu polițe, jucării și steluțe argintii 

                         Bradul nostru, dragi copii 

                         Este plin de jucării. 

Anul Nou cel bun și drag 

Iată ne sosește-n prag. 

Cântecul ”O brad iubit”. 

Prezentatorul:  - Bradul e împodobit, totul este pregătit, este ora de serbare, însă moșul 

unde-i oare? 

Copiii îl strigă pe Moș Crăciun 

Cântecul  ”Moș Crăciun”. 

Copil:  - Prin nămeți, în fapt de seară, 

               A plecat către oraș 

               Moș Crăciun c-un iepuraș 

               Înhămat la sănioară. 

              Drumurile-s troienite, 

              Noaptea vine, gerul crește... 

              Cu urechile ciulite 

              Iepurașul se grăbește 

Copil: - Moș Crăciune, 

             în atâția ani de-a rândul, 

             Mi-ai citit în taină gândul. 

             Si, în noaptea de Crăciun, 

             Mi-ai trimis un înger bun. 

Copil: -  Multe daruri mi-ai adus, 

              Când dormeam în visuri dus!... 

              Uite, ce te rog acum: 

              Să te-abați puțin din drum 

              Și, din sacul fermecat, 

              Parte bună să le faci 

             Și copiilor săraci. 

Copil:  - Dragi copii din țara asta, 

                          Va mirați voi cum se poate, 

                          Moș-Crăciun din cer de-acolo 

                          De le știe toate-toate... 

                          Uite cum, vă spune  badea... 

                          Iarna-n noapte pe zăpadă 

                          El trimite câte-un înger 

                          La fereastră  să vă vadă... 

           Copil: - Foaie verde, trei scăieți, hai la horă măi băieți! 

Dansul Hora 
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Prezentatorul:  - Acum în prag de iarnă, și-n prag de sărbători. Și mic, și mare așteaptă la 

geam colindători. Atunci frunza bradului să sune urâtorii să adune! 

Copil:  - Aho, aho! Opriți aici și pocniți ușor din bici! Iată ceata cu flăcăi ce-a pornit din  

șapte  văi, să vă spună dumneavoastră, o urare sub fereastra. Mai sunați din zurgălăi, să răsune 

peste văi. Hăi, Hăi! 

Copil: - Ceata noastră e aleasă, și nu stă  la orice casă. Clopoțelul nostru  sună, unde 

merge lucrul strună. 

Copil: - Unde sunt copii cuminți, care ascultă  de părinți. Unde ține fiecare numele în 

cinste mare. Și acuma, băieței, să sunăm din clopoței Hăi, hăi! 

Copil: - Dragi bunici și scumpi părinți, să vă știm doar fericiți.  S-aveți pace, sănătate. 

Masa plină de bucate! 

Copil:  Anul Nou noi v-îl aducem, să vă fie viața dulce, Și vă  mai dorim acum, S-aveți 

parte din belșug, ploi la timp, noroc la plug. Să trăiți în fericire, s-aveți parte de iubire. Și la anul 

când venim, sănătoși să vă găsim, să ne primiți cu voie bună. După datina străbună! Iar acum 

dragi pitici, să oprim urarea aici, mai sunați din zurgălăi, să răsune peste văi! Hăi, hăi! 

Copil: - Aho! Aho! Copii și frați, 

                         Stați puțin și nu mânați! 

                         Dați toți mâna, mic cu mare 

                         Ca să spunem o urare. 

                         Bucuros și-nzăpezit 

                         Anul Nou a și venit! 

                         Acum, iată-l pe cărări, 

                         Cu urări și cu cântări. 

                         Ia mai mânați, măi! 

                         Hăi! Hăi! 

Copil: -  Când la școală o să fii, 

                           Dintre toți, mai bun să fii. 

                           Să fii tare cum e fierul, 

                           Să fii iute ca oțelul. 

                           Mânați măi flăcăi, 

                           Hăi! Hăi! 

Copil: -  Aho! Aho! 

                          Părinți, bunici, 

                          Ascultați ce zic aici: 

                         Am venit la colindat 

                         Și-avem multe de urat. 

Copil: - Stăm aici, cu mic, cu mare, 

                         Să vă facem o urare. 

                         Prin omătul de pe cale 

                         Anul Nou vine agale 

                         I-am trimis vorbă  să vină 

                         Să v-aducă-n pumni lumină! 

                         Fericire, sănătate, 

                         De iubire s-aveți parte! 
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                         Lângă brad, pe lângă foc, 

                         Să vă umple de noroc! 

Semănătoarea. 
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Summary. The use of the biomechanics of physical exercises in teaching classical and 

folk dance, from a pedagogical point of view, consists in improving motor actions, as well as in 

developing an optimal methodology for performing the movements. Using the principles of 

biomechanics in teaching dance, allows to create, to the extent of theoretical and practical data, 

a system of tests and programs, based on selectively recommendations given for each student 

depending on anthropometric, emotional and other individual qualities. 

 

 

Танец   начал развиваться на заре появления человечества. Первобытные племена 

имели свои, особые ритуальные танцы, которые являлись важной частью их традиций и 

бытия. Их потомки, которые начали строить  первые государства, превратили эти 

телодвижения  в часть держаной символики. Таким образом, появились первые виды 

танцев, которые в большей степени  свидетельствовали  о происхождении человека, о его 

корнях. Для каждого народа  характерны свои движения, свои ритмы и темпы, которые 

сложились историческим путем. По особенностям хореографии можно легко определить, 

какой национальности  человек, какую страну он представляет. Некоторые народные 

танцы стали основой классической хореографии. [18] 

Сегодня люди танцуют везде, и при этом их движения  уже не ограничены какими-

либо рамками, но имеют в основу классический танец, который представляет  

систему выразительных средств хореографического искусства, основанная на тщательной 

разработке различных групп движений и позиций ног, рук, корпуса и головы. 

На сегоднешний день  проблемы совершенствования исполнительского мастерства 

требуют использования в методике преподавания классического  и народного танца 

открытий и достижений в сфере наук, непосредственно связанных с двигательным 

процессом, в первую очередь, анатомии, физиологии, механики, биомеханики, что может 

помочь педагогу более рационально выстраивать структуру хореографических 

упражнений, постигать их морфологию, внутреннюю взаимосвязь элементов движений, а 

значит - точнее, безошибочное находить, определять дальнейшие пути совершенствования 

исполнения. 

Известно, биомеханика это наука о законах механического движения в живых 

системах. Применение научных достижений биомеханики уже использовалось во многих 

видах искусства. Безусловно, они могут быть применены и к искусству хореографии, где 

движение тела является одним из основных компонентов танца. [9, 12] 

Диалектико-материалистическое понимание мира позволяет рассматривать в 

качестве систем материальные объекты  - тело человека, процессы - движения, 

отношения. Биомеханика танца как учебная дисциплина изучает движения человека в 
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процессе выполнения различных движений  тела. Она рассматривает действия танцора как 

системы взаимно связанных активных движений. При этом исследуются механические и 

биологические причины движений и зависящие от них особенности двигательных 

действий в различных условиях. [14] 

С педагогической точки зрения, использование биомеханики рассматривается как 

системно-структурный биомеханический анализ и синтез кинематических и динамических 

характеристик человека дает возможность  судить о рациональности, экономичности, 

эффективности техники выполнения движений, служит целям совершенствования 

двигательных возможностей исполнителей и выполняемых ими движений. Предметом 

биомеханики является изучение достаточно сложной системы движений, состоящей из 

последовательно соединенных элементов. 

Существенной особенностью современной биомеханики является то, что 

множество вариантов ее реализации может быть математически описано, могут 

учитываться индивидуальные качества исполнителя: его антропометрия, кинематические 

и динамические характеристики и другие показатели. 

Для правильного истолкования возможностей и методики применения 

биомеханики в  танцевальной педагогической практике следует уточнить ряд понятий и 

положений в соответствии со спецификой хореографического искусства. 

Движение – результат работы психофизиологического аппарата по реализации 

двигательного акта, посредством которого происходит взаимодействие живого существа с 

внешней средой. [2] 

Двигательная задача – образ движения, которое требуется совершить, в котором 

соотнесены информация о цели движения, средствах и способах решения. 

Моторное поле – понятие, выражающее освоение субъектом пространства в 

процессе реализации движений. [1] 

Двигательный навык – способность к осуществлению того или иного движения без 

сознательного контроля над ним, сформированная в обучении. В процессе обучения у 

индивида создается концептуальная модель движения, в которой интегрируется знание о 

выполняемой двигательной задаче, средствах и способах ее решения, и образ конкретной 

ситуации реализации движения. На основе этих элементов движения происходит 

актуализация уже отработанных двигательных навыков, имеющих  отношение к данной 

двигательной задаче. Кроме того, происходит настройка системы восприятия, и 

формируется комплекс ожидаемых афферентаций, за счет чего повышается 

чувствительность к определенным элементам внешней и внутренней среды. При освоении 

моторного поля в конкретных условиях решения двигательной задачи происходит 

соотнесение этого решения с признаками ситуации. [3, 4, 16] 

Для начала отработки движения характерна повышенная чувствительность 

движения к нюансам афферентации, при постепенном наполнении моторной памяти 

отработанными двигательными элементами происходит редукция содержания образов 

ситуации и движения, в которых остаются лишь самые существенные ориентиры. 

Восприятие движения на стадии автоматизации становится более обобщенным и 

свернутым. На стадии тренировки, которая следует за стадией автоматизации, происходит 

увязывание элементов движения между собой и строится система их актуальной 

координации. Этот процесс формирования двигательного навыка завершается его 
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стандартизацией, когда выполняемое действие принимает постоянную форму, и 

стабилизацией, при которой движение приобретает устойчивость по отношению к 

внешним и внутренним препятствиям. [6,11] 

Координация движений   предусматривает управление работой отдельных 

мышечных групп, осуществляющееся при достижении определенной задачи в реальном 

времени и пространстве. При формировании двигательного навыка происходит 

видоизменение координации движений, в том числе овладение инерционными 

характеристиками двигающихся органов. На начальных стадиях управление 

осуществляется, прежде всего, за счет активной статической фиксации этих органов, 

затем – за счет коротких физических импульсов, которые направляются в необходимый 

момент к определенной мышце. Наконец, на заключительных стадиях формирования 

навыка происходит уже использование возникающих инерционных движений,  

направляемых теперь на решение задач. В сформированном динамически устойчивом 

движении происходит автоматическое уравновешивание всех инерционных движений без 

продуцирования особых импульсов для коррекции. 

Формы движения разнообразны, среди них  биологическая как высшая, так же, как 

и сравнительно простые механические движения, относятся к физиологическим актам. 

Для преподавателя вообще и преподавателя классического  и народного танца в 

частности очень важно уметь руководить вниманием детей, направлять его в нужное 

русло, что помогает ему более результативно добиваться от них правильного выполнения 

заданий. [7, 8, 13] 

Что же такое внимание с точки зрения психологии? Внимание есть концентрация 

сознания на той или иной работе. Это волевой акт, повышающий интенсивность сознания. 

Внимание может быть волевым (произвольным) и рефлекторным (непроизвольным). 

Волевое внимание образуется под воздействием долга, обязательства, рефлекторное - под 

влиянием впечатления, интереса. Физиологическая основа внимания в обоих случаях одна 

и та же, различны возбудители, в одном случае воля, в другом - интерес. [15] 

В начале обучения следует воспитывать в ребенке/танцоре умение 

концентрировать внимание на определенном элементе упражнения, то есть следует 

определенным образом воспитывать его сознание. Известно, что все новые движения 

изучаются в медленном темпе. Каждое медленное движение, при концентрации внимания 

на нем, совершенствует соответствующие двигательные центры коры головного мозга. 

Поэтому, развивая способность концентрировать внимание на нужных движениях с 

одновременным мышечным ощущением правильного их выполнения, мы создаем основу 

для дальнейшего освоения и совершенствования им танцевальной техники. 

При медленном движении сознание находится в дифференцированном или 

преимущественно аналитическом состоянии, и учащийся может наблюдать все детали 

движения. 

В науке хорошо известен факт соупражняемости и переноса навыков, 

заключающийся в том, что упражнения одной части тела создает благоприятные условия 

для выполнения того же действия другой симметричной частью тела. [17] 

Если определенные двигательные центры коры одного полушария  головного мозга 

известным образом культивированы, то аналогичные центры коры другого полушария 

становятся предрасположенными этой культуре. Возможно тем, кто стоял у истоков 
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создания школы классического танца, был известен этот факт соупражняемости. И они 

мудро узаконили обязательное изучение и повторение упражнений и комбинаций вначале 

с одной, а затем с другой ноги, en dehors и en dedans, преследуя цели равномерного 

развития координации, а не только быстрейшего и эффективного освоения 

профессиональных навыков. Неверно поступают те, кто предпочитает тренировать 

вращение преимущественно в одну сторону или отрабатывают прыжок со своей 

«толчковой» ноги. 

Когда все элементы движения изучены в медленном темпе, под контролем 

сознания (концентрированного внимания), последовательно и систематично, тогда можно 

начинать отрабатывать автоматизм его воспроизведения. И для контроля степени 

правильности выполнения изучаемого движения необходимо помнить правило: чем 

быстрее совершается движение, тем меньше становится его амплитуда и приложение 

нервно-мышечных сил и наоборот. Если движение усвоено правильно, то при его 

выполнении в быстром темпе у  ребенка должно появляться субъективное ощущение 

легкости, удобства, ловкости. 

Благодаря аналитическому состоянию сознания при медленном исполнении 

движения совершенствуются как соответствующие центры  головного мозга, так и 

периферический аппарат нервной системы. Движения же, выученные настолько, что 

исполняются с известным автоматизмом, не воздействуют на соответствующие 

двигательные центры, или, если воздействую, то минимально, что практического значения 

для улучшения работы соответствующих центров головного мозга не имеет. Из всего 

сказанного следует, что преподавателю классического танца не нужно форсировать темпы 

разучиваемых движений. А если необходимо исправить неправильно усвоенные 

движения, надо вновь возвратиться к медленным темпам. И затем, в зависимости от 

результатов работы, постепенно вводить в занятия быстрые движения, опять чередуя их с 

медленными. [10, 16, 17] 

Чтобы воспитать у детей концентрированное внимание, педагог на уроке не 

должен много говорить, особенно во время исполнения задания. Объяснить и показать 

упражнение или комбинацию из усвоенных упражнений следует один раз, четко 

обозначив цель, главную задачу упражнения. Мастерство преподавателя заключается и в 

точности замечаний, требований. 

Как вспомогательное и весьма действенное средство для более успешного освоения 

программы классического танца может стать мысленное, или воображаемое, исполнение 

упражнений. К нему можно прибегать, начиная с первых уроков. Эти упражнения 

основаны на явлении идеомоторного акта. Под идеомоторным актом в физиологии и 

психологии понимаются те автоматические, очень незначительные по объему движения, 

которые бессознательно производит человек, когда мысленно представляет себе их, и 

которые почти незаметны для окружающих. Эти упражнения способствуют тому, что 

учащийся бессознательно проделает в порядке идеомоторного акта все те движения, 

которые он выполнял в классе. Эти упражнения базируются на реальной физической 

основе (сенсомоторике). 

Выполняются подобные упражнения следующим образом. Если на занятиях данное 

движение разучивалось при активном участии всех  необходимых для этого мышц, то при 

мысленном его «повторении» они будут также возбуждаться. Такие упражнения — 



SIMPOZIONUL  INTERNAȚIONAL  ȘTIINȚIFICO-CULTURAL          

”UNICITATE ȘI DIVERSITATE PRIN FOLCLOR” 
10 - 11 mai 

2019 
  

160 
 

хорошая тренировка двигательных центров. Но они станут результативными только тогда, 

когда данная комбинация тщательно и грамотно отработана в классе. При таких 

упражнениях «в воображении» необходимо представлять себе не только зрительные 

образы, но и ощущения движений. Когда мы выполняем упражнение в классе, мы 

контролируем, ощущаем. Таким образом, устанавливается связь между двигательными и 

зрительными центрами. Упражнения же «в воображении» как бы прокладывают путь к 

физическим упражнениям. Подумать, прежде чем сделать, - это уже первый шаг к 

применению принципа осознанного исполнения. Некоторые преподаватели, желая, чтобы 

учащиеся лучше усвоили те знания, что получили во время урока, заставляют их вести 

тетради по классическому танцу. Прибегая к такому способу концентрации внимания на 

своем предмете, педагоги помогают осмыслить всю ту огромную информацию, которая 

поистине обрушивается на ребенка. Но еще лучше научить «воображаемым» 

упражнениям, о каких речь шла выше. Они нужны для поддержания уже ранее 

выработанных навыков, при освоении новых навыков (в этом смысле «воображаемые» 

упражнения играют роль предварительной работы), при уточнении, шлифовке трудного 

движения, для совершенствования навыков, которые уже не улучшаются обычными, 

физическими упражнениями. 

Подчеркиваем,  двигательная деятельность человека осуществляется при участии 

всех органов тела. Однако непосредственным исполнителем функции движения является 

двигательный аппарат, его сложная система взаимодействия с нервно-психической 

организацией человека. Изучение устройства двигательного аппарата является предметом 

анатомии. Существует ветвь биомеханики, изучающая движения человека в процессе 

выполнения им  физических упражнений - биомеханика физических упражнений, а также 

и движений в танце. Задача биомеханики физических упражнений - оценка 

эффективности приложения силы для наиболее совершенного достижения поставленной 

цели. 

Использование  биомеханики физических упражнений  в преподавании  

классического и народного танца, с педагогической  точки зрения, состоит в 

совершенствовании двигательных действий, а также в выработке оптимальной методики 

выполнения необходимых для этой цели движений. Использование принципов 

биомеханики в преподавании танца  позволяет создать по мере накопления теоретических 

и практических данных, систему тестов и программ, на основании которых  даются 

избирательно  рекомендации для каждого ученика в зависимости от антропометрических, 

эмоциональных и других индивидуальных качеств. 
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FILE  DIN  ISTORIA ACTIVITĂȚII  ANSAMBLULUI MODEL DE MUZICĂ  

ȘI DANS  POPULAR ”CIULENDRA” 

 

 

Ion BENCHECI, lector universitar UPS ”I.Creangă”, RM 

 

 Summary. The article presents a brief retrospective on the activity of the "Ciuleandra" 

Music and Dance Model Ansemble, founded in 1996 at the State Pedagogical University "Ion 

Creangă" in Chisinau, Republic of Moldova. 

 

 

Dansul moldovenesc reprezintă una dintre cele mai vechi arte populare, fiind totodată un 

‖poem al neamului‖, căci, atunci când dansează moldovenii – ‖inimile vorbesc‖. Fiecare mișcare 

vorbește despre talentul și caracteristicele spirituale ale poporului în diferite perioade istorice. El 

scoate în evidență atât caracterul, cât și temperamentul, forța și agerimea poporului. Pune în 

valoare înțelepciunea  și umorul, dezvăluie sincer și direct aspirațiile și sentimentele oamenilor.  

[1] Dansurile moldovenești alcătuiesc adevăratul tezaur al poporului nostru împreună cu muzica, 

costumul național, arta populară etc. 

Dansul a fost întotdeauna o parte integrantă a vieții social-culturale, cu fiece ocazie, 

cântecul și dansul au avut un rol important. Asemenea ocazii sânt zilele de sărbătoare și 

ritualurile de familie, târgurile, manifestările legate de muncile agricole și credințele legate în 

fertilitatea pământului.  

Istoria dansului moldovenesc este una bogată și originală. Din timpuri străvechi acestea 

erau însoțite de cântece, de ritmul bătăilor din palme sau cel obținut cu ajutorul instrumentelor de 

percuție. Mai târziu - erau acompaniate de orchestre de fanfară sau taraf, care includeau viori, 

țambale, fluiere și alte instrumente populare, erau însoțite și de strigături satirice ori glume. 

Un atribut important îl constituie costumul național, care este irepetabil prin decorarea 

motivelor ornamentale și spiritul creativ. 

Toate acestea au determinat apariția  Ansamblului Model de muzică și dans popular 

”Ciuleandra”  în anul 1996 la Universitatea Pedagogica de Stat ‖Ion Creangă‖, fondat de  

lectorul superior  Ion Bencheci cu susținerea domnului Ion Gutu. 

În 1997, ansamblul debutează cu spectacole nu numai pe scena Universității, dar, de 

asemenea, pe scenele din Republica noastră. Prima diplomă a fost obținută de către Ansamblul 

‖Ciuleandra‖ în anul 1997, în cadrul Festivalului de Dans al Tinerilor Studioși, și a fost oferită 

ansamblului pentru programul său original. Membrii ansamblului sunt studenți ai diferitor 

facultăți din cadrul Universității, și activează cu mare drag și interes, încercând astfel să participe 

la îmbunătățirea nivelului artistic al ansamblului. Ansamblul ‖Ciuleandra‖ este finanțat și 

promovat de harta Universității. Datorita acestui fapt, ansamblul își are propriul costum național, 

și este asigurat financiar în cadrul participărilor la festivalurile Naționale și Internaționale; de 

asemenea, membrii ansamblului au diferite facilități. An de an, programul ansamblului este 

îmbogățit cu noi numere artistice, ceea ce conduce spre simpatia publicului și a administrației 

universității. Începând cu anul 1998, ansamblul este recomandat de către Centrul Național de 
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Creație Populară si, prin urmare, participă la diferite 

Festivaluri Internaționale, printre care remarcăm [2]:  

 în 1998  ansamblul a participat în cadrul 

Festivalului Folcloric Internațional din Croația, 

Zagreb; 

 în 1999 a participat la Festivalul Folcloric 

Internațional din Polonia, Biala-Podlasca și, 

dintre 12 țări participante, Ansamblul 

‖Ciuleandra‖ a  primit titlul ‖Favoritul 

Publicului‖; 

 în 2000 ansamblul a participat la manifestarea culturală din Italia, Gaeta; 

 în 2001 a participat la Gala Europeana a Festivalurilor în România, Ploiești; 

 în 2002  a participat la  Festivalul Folcloric pentru Studenți din  Turcia, Izmir; 

 în 2003 ansamblul s-a plasat pe locul II în cadrul Festivalului de Dans al Tinerilor 

Studioși din Moldova; 

 în 2004  a participat la  Festivalul Internațional al obiceiurilor și tradițiilor de iarnă 

în Romania, Făgăraș; 

 în 2005  a participat la  Festivalul 

Internațional din Ungaria, Siofok; 

 în 2006  a participat la  Festivalul 

Internațional de dans Popular SIVO din Olanda, 

Odoorn; 

 în 2007  a participat la  Europeada, ediția 

XXXXI, Danemarca, Horsens; 

 în 2008 a obținut locul I în cadrul 

Festivalului de Dans al Tinerilor Studioși 

din Moldova; 

 în 2010 a participat Festivalul Folcloric 

Internațional din Grecia, Halkidiky și ce din din Turcia, Zonguldak; 

 în 2012 – a participat la  competiția Internaționala de dans popular, editia a 26-a, ‖Golden 

Karagoz‖, Turcia, Bursa; a obținut Medalia de Aur în cadrul Festivalului Internațional 

din Bulgaria, Nedelino; 

 în 2013  a participat la  Festivalul Folcloric Internațional din Turcia, editia a 13-a, Denizli 

și  cel din  Grecia, Stavros; 

 în 2014  a participat la  Festivalul Folcloric Republican ‖La umbra stejarului‖, Cobîlea, 

Șoldănești, Moldova; 

 în 2015   a participat la Festivalul Folcloric International din Banja Luka, Bosnia și 

Herțegovina și  cel din Chelmno, Polonia; 

 în 2016  a participat la  Festivalul-Concurs Internațional al dansului popular din 

Gorzow, Polonia; 

 în 2017 a participat la Festivalul Folcloric Internațional din Grecia; 

 2018 - Festival folcloric Internațional Herțeg-Novi Muntenegru; 

 2018 – Festivale Folclorice Republicane Abaclia, Basarabeasca; Horăști, Ialoveni; Bălți. 
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 2019 – Festivale Folclorice Internaționale Bulgaria, Slovacia, Polonia.  

 în perioada de 5-7 mai 2019, studenții Programului de studiu Dans clasic și popular, 

membri ai Ansamblului model ‖Ciuleandra‖ a Universității Pedagogice de Stat ‖Ion 

Creangă‖ au participat la Festivalul Folcloric Internațional „Gergyovsko veselie‖, ediția 

VIII din Kremikovtsi, Sofia, Bulgaria, de unde s-au întors cu diplome de onoare și 

admirația publicului și multe alte participări. 

Deci, dansul este o creație expresivă și profundă a poporului, o reflectare artistică 

emotionașă specifică vieții care se transmite din generații în generații.  
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FRAZIOLOGISMELE – PROBLEMĂ ȘI A PEDAGOGIEI 

 

 

Liuba MOCANU, dr., conf. univ. , UPS „I. Creangă”, RM 

 

Summary. The present article deals with the study of phraseological units in the 

language of kindergarten and primary school pupils. It is a less studied topic in pedagogy. The 

author briefly discusses both theoretical and practical aspects as well as ways of introduction, 

comprehension and use of phraseological unites. 

 

 

Limbajul a fost și rămâne a fi principalul mijloc de expresie a spiritualităţii umane. 

Făurirea acestuia „este cel mai profund act de cultură îndeplinit de om‖, susține Henri Wald, fapt 

ce se realizează prin diverse forme: unităţilor lexicale, expresii, îmbinări de cuvinte. Ultimele pot 

fi atât libere, cât și îmbinări stabile de cuvinte etc. Valoarea lexicală a acestora se îndepărtează 

de sensurile fiecărui cuvânt luat aparte, din care cauză au mai fost numite „îmbinări osificate de 

cuvinte (mai rar propoziţii) care se repetă în limba dată într-o construcţie sintactică fixată, gata 

făcută, cu o valoare semantică specială, acceptată de vorbitorii limbii respective‖ [4, p.119]. 

Acestea și se numesc frazeologisme, care „denumesc un singur obiect, o singură însuşire, o 

singură acţiune, un proces sau un fenomen unic etc.‖ [6, p.139].  

Iorgu Iordan le numeste locuțiuni, iar locuțiunile substantivale – „compuse‖ și 

„izolări‖: pierde-vara, zgâriie brânza s.a. [Apud 2]. Al Philippide le numește idiotisme. Cu toate 

acestea, savanţii folosesc toate variantele terminologice întâlnite în studiile de specialitate, 

reliefând, evident, conţinuturi şi particularităţi, în primul rând. 

Ele constituie un tezaur bogat, în care s-a inveșnicit pentru întotdeauna înțelepciunea poporului, 

experiența de viață și modul de gândire a acestuia.  

Frazeologismele, ce reprezintă diferite ramuri ale ştiinţei lingvistice, au generat diverse 

definiții, unele fiind controversate. Cu toate acestea, într-un fel sau altul,  ele converg în jurul 

afirmaţiei că este o unitate stabilă de cuvinte cu valoare figurată. Provenită de la cuvintele 

greceşti phrasis „vorbire‖ şi logos „ştiinţă‖, „cuvânt‖, „noţiune‖, frazeologia dispune de mai 

multe conotaţii, studiind „expresiile frazeologice, frazeologismele sau îmbinările lexicale, 

utilizate într-o limbă, la un scriitor sau într-o operă literară aparte‖ [3, p.161].  

Pe parcursul anilor, frazeologismele au fost investigate din punct de vedere semantic, 

lexical, morfologic, sintactic ş.a. Şirul cercetătorilor, îndeosebi ruși, este completat şi de 

cercetările efectuate de către lingviştii români: N.Corlăteanu, I.Melniciuc, Th.Hristea, 

Gh.Colţun, M.Avram, F.Dimitrescu, Gh.Popa, L.Trinca etc. În România începe să se discute 

despre frazeologie ca disciplină autonomă abia începând cu anii ’80, când S.Dumitrăcel susţinea 

că „frazeologia tinde să fie considerată chiar ca o disciplină autonomă‖ [5, p.132].  

Academicianul N.Corlăteanu face o precizare că îmbinările stabile de cuvinte sunt numite 

şi paralexeme [3, p.161] şi care, din punct de vedere semantic, sunt echivalente lexemelor. De 

pildă, îmbinării bun de gură îi corespunde lexemul vorbăreţ, a bate câmpii - a hoinări etc. În 

acest caz, îmbinările lexicale au valoarea unui singur cuvânt, îndeplinesc în propoziţie funcţia 

unei singure părţi de propoziţie [3, p.161] (a lua apă în gură – a tăcea, a sta ca pe ace – a se 

grăbi etc.). Se mai utilizează şi termenul perifraze. Ultimul este folosit îndeosebi de C.Dimitriu, 

referindu-se la anumite proverbe (de unde şi denumirea de perifraze proverbiale). 

Proverbele şi zicătorile, drept component ale folclorului, sunt incluse în clasa 

frazeologismelor şi de către alţi investigatori ca O.S. Ahmanova, N.M. Şanski, V.L. 

Arhangheliski ş.a. Gh.Colţun aduce argumentele respective ce denotă faptul că proverbele nu pot 

fi incluse în cadrul frazeologismelor [2, p.28), acestea, cât şi zicătorile „formează obiectul de 
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studiu al paremiologiei şi nu a frazeologiei‖ [2, p.28]. Un alt temei ar fi că proverbele, zicătorile 

„nu sunt echivalente reale ori potenţiale ale cuvintelor, deci, cum sunt ori ar trebui să fie 

majoritatea unităţilor frazeologice autentice‖. Pe aceeaşi poziţie se plasează şi Teodor Hristea. 

Oricum, unii cercetători, ca de exemplu acad.N.Corlăteanu, menţionează că, întrucât unităţile 

frazeologice se prezintă ca nişte tipare verbale, folosite în situaţii asemănătoare, în aceeaşi 

categorie pot fi incluse proverbele, zicătorile şi aşa-numitele „cuvinte înaripate‖ (ai carte, ai 

parte; cum ţi-i aşterne, aşa vei dormi ş.a.) [3, p.165].  

Cu toate acestea, frazeologia rămâne a fi cel mai puţin explorată, ea fiind „o mină‖ în 

toată puterea cuvântului, la a cărei explorare temeinică, sintactică, exhaustivă nimeni nu s-a 

gândit prea serios, în lingvistica românească, susţin Th.Hristea, Gh.Colţun, [2,p.11], deși, 

menţionează Th.Hristea, „româna este o limbă cu frazeologie foarte bogată şi variată‖.  

Potrivit gradului de contopire semantică a elementelor lexicale, lingvistul N.Corlăteanu 

consideră că expresiile frazeologice se clasifică în: îmbinări sintactice, reuniri frazeologice, 

unităţi frazeologice şi expresii idiomatice [3, p.162]. Mai târziu autorul vizat propune doar două 

tipuri: unităţi frazeologice şi expresii idiomatice [4, p.120].  

Renumitul lingvist V.V.Vinogradov a stabilit trei tipuri de unităţi frazeologice principale: 

îmbinări frazeologice, unităţi frazeologice şi expresii idiomatice. Expresiile idiomatice au un 

înţeles figurat, care aparţine întregului grup frazeologic, şi sunt de o rară expresivitate (a tăia 

frunze la câini, a bate apa în piuă, a-şi lua lumea în cap). Elementele componente ale acestora 

sunt lipsite de sensul lor iniţial. De exemplu, Ion Creangă în „Amintiri din copilărie‖ scrie: „Moş 

Vasile era un cărpănos şi un pui de zgârie-brânză ca şi mătuşa Mărioara‖. N.Corlăteanu 

menţionează că nici unul dintre componentele expresiei idiomatice zgârie-brânză nu este 

expresiv prin sinea lui şi totuşi plasticitatea idiomei, în întregimea sa, este evidentă. Această 

îmbinare de cuvinte, formată dintr-un verb şi un substantiv, trezeşte în mintea cititorului chipul 

lui Moş Vasile, care, de zgârcit ce era, de abia atingea brânza din farfurie (o zgâria), ca să se 

irosească cât mai puţin [3, p.167]. 

Se susține că, în general, fondul frazeologic al oricărei limbii constituie o sursă însemnată 

a mijloacelor afective de exprimare. Printre frazeologismele care poartă o nuanță mai expresivă 

sunt cele calificative, susțin unii cercetători. Acestea au conotații suplimentare, dispunând de 

valori expresive puternice. Vis-a-vis de acestea, I Melniciuc sublinia că „Frazeologismele 

calificative sunt niște îmbinări de cuvinte, care, la fel ca și adjectivul sau adverbul, pot determina 

calitatea unui obiect, unei acțiuni.‖ (4, p.81). Deci, aceste frazeologisme intră  în relații de 

sinonimie cu adjectivul sau adverbul. Ele fac vorbirea mult mai expresivă, mai plastică, 

mai emoțională: („se culca odată cu găinile, se scula cu noapte-n cap‖). 

Expresiile frazeologice sunt numite de I. Melniciuc expresii stereotipe „capabile a spori 

evident expresivitatea vorbirii noastre, scoțând în evidență potențiale superlative ale calității 

obiectului determinat.‖Anume expresiile frazeologice sunt de origine populară  și au o puternică 

forță emotivă. De exemplu: „Bună să-ți fie inima, cumătre, cum ți-i cătătura‖ (I. Creanga) 

În vorbire, expresiile vizate sunt utilizate în forma lor prestabilită, fără a le schimba după 

categorii gramaticale.  

De regulă, expresiile, îndeosebi cele idiomatice, au ca temei fapte concrete, reale. Pe 

parcursul evoluţiei limbii ele capătă sens generalizator, mărindu-se, astfel, şi puterea expresivă. 

Sunt cunoscute cazuri când unele dintre acestea au atât sens propriu, cât şi figurat, ca, de 

exemplu, a sta cu mâinile în sân, a spăla putina, a lua apă în gură, fapt se vorbeşte despre 

neterminarea sau neîncheierea procesului de generalizare. În cazul sensului figurat, expresiile 

sunt utilizate ca un tot întreg, cu o semantică specială, ce nu poate fi dedusă din sensul separat al 

fiecărui component. Astfel şi are loc transformarea expresiei în idiomă.  

Pe parcursul istoriei, sensul iniţial al unei expresii este uitat, păstrându-se doar sensul 

figurat. Dar, pentru a descoperi sensul iniţial, este necesar a recurge la analize istorice, 

etimologice. Un atare  exemplu poate fi nu face două parale. Este necesar să ştim ce semnifică 

cuvântul para care, actualmente, este un arhaism cu sensul „monetă mică de provenienţă 
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turcească, a patruzecea parte dintr-un leu vechi‖. Deci, cuvântul para în expresia idiomatică dată 

semnifică „nu valorează nimic‖. Alte exemple de expresii care conţin arhaisme pot fi: a lua la 

rost, pe de rost, ultimul foarte frecvent utilizat în procesul de învăţământ. Sensul arhaic al 

cuvântului rost este „gură‖. 

Cât privește originea acestora, ele sunt foarte diferite: fie că se află în faptele din trecutul 

istoric (a-şi aprinde paie în cap, a se face mort în păpuşoi), în creaţii literare, în mitologie, fie că 

sunt legate de anumite îndeletniciri (bate fierul cât e cald, a fi între ciocan şi nicovală), de 

comportament, de credinţă ş.a. 

 Dispute serioase au generat şi grupările frazeologismelor. Unii le-au grupat în funcţie de 

partea de vorbire ce o reprezintă, alții de structura lor, tipul de conotaţie etc. I.Melniciuc a grupat 

frazeologismele după tipul de conotaţie: frazeologisme - comparaţii, frazeologisme - metafore, 

frazeologisme-epitete, expresii frazeologice. O atare clasificare propune şi Gh.Colţun, fiind 

completată cu frazeologisme-hiperbole, frazeologisme-personificări, metonimii, sinecdoca etc. 

Dacă ne referim la clasificarea mai recentă a frazeologismelor făcută de N.Corlăteanu şi 

I.Melniciuc după criteriul semantic – unităţi frazeologice şi expresii idiomatice – şi, ţinând 

seama doar de ultima (expresii idiomatice), autorii vizaţi le-au clasificat după provenienţa 

acestora: idiome istorice; idiome - profesionalisme, mitologice; idiome întemeiate pe creaţii 

literare, livreşti; idiome caracterologice ş.a.  

În urma celor expuse, relevăm că „studiul frazeologiei ne pune în contact cu istoria, 

cultura şi civilizaţia poporului nostru sau ale altor popoare într-o măsură incomparabil mai mare 

decât o fac studiul foneticii şi cel al structurii gramaticale‖. Dintre diversele compartimente ale 

limbii, sisţine Th.Hristea, numai vocabularul propriu-zis şi frazeologia sunt, de fapt, expresia 

culturii şi a civilizaţiei, pentru că numai ele reflectă nemijlocit schimbările care se produc în 

societate. În acest adevăr incontestabil vedem un motiv în plus să acordăm frazeologiei mai 

multă atenţie atât în plan strict al cercetării ştiinţifice, cât şi în procesul de predare şi de cultivare 

a limbii române, de dezvoltare verbală, intelectuală. După „tezaurul lexical‖ propriu-zis, cel 

„frazeologic‖ permite mai mult decât orice să clasăm o limbă printre idiomurile sărace, bogate 

sau foarte bogate.  

Fiind o problemă a filologiei(folcloristicii), frazeologia sparge treptat graniţele şi ale altor 

ştiinţe, cum ar fi psihologia, pedagogia (F.Armaşu, N.Silistraru). Acest diamant contribuie 

nespus, anume în vârsta copilăriei, la evoluţia tuturor proceselor cognitive. Perceperea 

subiectelor, a chipurilor din poveşti (anume acestea sunt îndeosebi îmbibate de frazeologisme), a 

limbajului acestora, constituie primul pas de trecere de la gândirea concretă spre cea abstractă. 

Stilul poveştilor este unul încărcat cu expresiile înţelepciunii populare. Din atare cauză, este 

necesar a investiga problema frazeologismelor şi din aspect pedagogic. Cercetătorii pedagogi 

(A.P. Usova, R.V. Jukovski, N.S. Karpinski, N.Silistraru, S.Cemortan, F.Armaşu etc.), subliniind 

valoarea educativă a operelor creaţiei populare, rolul lor în dezvoltarea intelectuală, în 

îmbogăţirea limbajului, recurg tot mai frecvent la operele folclorice cu scopul de a contribui la 

dezvoltarea şi educaţia copiilor. Al.Mateevici menţiona că limba română dispune de un imens 

bagaj frazeologic pe care trebuie să-l cunoaştem cât mai bine, să-l cultivăm cu mare grijă pentru 

dezvoltarea şi prosperarea graiului. Printre obiectivele instituţiilor de învăţământ se atestă 

cultivarea la copii a interesului şi a dragostei faţă de frumuseţea, precizia, plasticitatea cuvântului 

artistic, perceperea şi utilizarea unor frazeologisme, dezvoltarea competenţelor comunicative 

care a fost si rămâne o problemă centrală a demersului psihopedagogic din toate timpurile. La 

realizarea acestora contribuie, în mare măsură, cunoaşterea cu frazeologismele accesibile a 

copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică, care înlesnesc procesul de însuşire a limbii materne, 

îmbogăţesc memoria, extind aptitudinile cognitive, dezvoltă procesele psihice etc. Acestea, la 

rândul lor, trebuie să definească clar anumite situaţii, fenomene, să le reprezinte în mod evident, 

să corespundă gradului de înţelegere a copiilor; să poată fi explicate, demonstrate, explorate. 

Cadrele didactice, în activitatea de cunoaştere cu semnificaţia frazeologismelor, pot 

recurge la diverse metode: demonstrarea, experimentul, explicaţia, observarea, convorbirea, 
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lecturarea imaginilor etc. Important este ca preşcolarii, şcolarii mici singuri să determine 

conotaţia acestora, pedagogului revenindu-i doar sarcina de a crea situaţia respectivă. Astfel, 

întru iniţierea în frazeologismul a lua apă în gură, se poate propune unui copil să ia în guriţă 

apă, să n-o înghită, nici să nu o verse jos şi să recite poezia preferată. Analogic se face şi cu alte 

expresii: a ţine limba după dinţi. Copiii singuri concluzionează că aşa ceva nu este posibil, că 

„dacă ei apă în gură şi dacă nu o verşi, nu o înghiţi, nu mai poţi spune nimic‖. Sau, citind un 

enunţ în care este frazeologismul a înghiţi limba, întrebăm se ar însemna aceasta. Dacă răspunsul 

nu urmează, continuăm cu întrebările: Ce putem, de regulă, înghiţi? Şi dacă am înghiţit în gură 

mai rămâne ceva? Dar limba am putea-o înghiţi? Pentru ce ne serveşte limba? Ce ar însemna 

dacă nu am avea limbă, dacă am înghiţi-o?  

Am observat că frazeologismele, la fel ca şi lexemele, intră în relaţii de sinonimie. 

Lucrând la perceperea frazeologismului zgârie-brânză am putea lua o bucată de caşcaval şi, 

zgâriind cu un beţişor curat pe el, întrebând copiii ce facem, îi dăm unuia să servească. Se 

precizează dacă i s-a oferit mult sau puţin caşcaval (brânză), dacă s-a săturat. De ce nu? Cum am 

putea numi persoana care i-a propus „multă brânză‖ să mănânce? Cum am putea spune altfel, cu 

mai multe cuvinte la zgârcit?  

Ştiind că frazeologismele intră şi în raport de antonimie, propunem la câţiva copii să 

arunce c\te un băţ. Se precizează dacă au aruncat departe sau aproape. Apoi li se cere să-şi 

amintească ce a făcut Făt-Frumos cu buzduganul (situaţie analogică cu Dănilă Prepeleac). Şi l-a 

aruncat ...peste nouă mări şi nouă ţări. Se precizează ce este mare, cine a fost la mare, cât este de 

imensă marea, cine a trecut marea înot, ce este ţară, ce este Moldova, ce alte ţări cunosc etc. Se 

poate desena o mare, o ţară, ajungând astfel la nouă mări şi nouă ţări. La sfârşit se precizează 

cine, totuşi, a aruncat obiectul ce-l avea în mână mai departe, cum am putea spune printr-un 

cuvânt la o aruncătură de băţ, peste nouă mări şi nouă ţări; cum am putea spune cu mai multe 

cuvinte, adică cu o expresie, că Ionel locuieşte aproape de grădiniţă, că mama lui Andrieş a 

plecat foarte departe; cum am spune invers la o aruncătură de băţ, peste mări şi ţări.  

Un alt frazeologism care ar putea fi demonstrat ar fi cât vârful acului. Copiii sunt 

întrebaţi ce poate fi mare. Arătându-le un biscuit (covrig) li se solicită să spună cum este acesta 

(mare, mic), dacă se vor sătura toţi dintr-un biscuit, cât de mare trebuie să fie acesta ca să se 

sature toţi copiii (cât roata maşinii). Apoi se precizează ce poate fi mic, mic. Mic cât ce? Sunt 

întrebaţi dacă cineva a comis vreo boroboaţă în viaţa lor, dacă aceasta a fost mare sau mică, mică 

cât ce. La un anumit moment li se arată vârful unui ac. Acest gest deja sugerează copiilor 

răspunsul. Ei trebuie doar să-l verbalizeze. Se concretizează cum putem spune printr-un cuvânt la 

cât vârful acului. Este bine ca imediat după aceasta să solicităm explicarea frazeologismului cât 

roata maşinii, antonimul precedentului. Aceasta va permite copiilor singuri, mai uşor, să 

determine conotaţia îmbinărilor stabile de cuvinte. 

 Pentru a fi percepute, memorizate mai uşor şi utilizate corect este bine să fie propuse în 

aceeaşi perioadă frazeologisme ce au în componenţa lor acelaşi cuvânt, cunoscut foarte bine 

copiilor. De exemplu:Cap. 

 Cu noaptea în cap - dis-de-dimineaţă; 

 Din cap până în picioare - în întregime;  

 Cu capul plecat – ruşinat, umilit;  

 A nu-şi vedea capul de...- a fi copleşit, foarte ocupat; 

 A sta pe capul cuiva – a sta pe lângă cineva;  

 A avea cap uşor – deştept; 

 A fi greu de cap – prost, 

 Bate vântul în cap – a nu putea gândi etc. 

Un alt cuv\nt ar fi Nas 

 A-şi lua nasul la purtare – a se obrăznici; 

 Sub nas – în imediata apropiere;  
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 A avea nas, A-şi ridica nasul – a îndrăzni, 

 Cu nasul pe sus – îndrăzneţ, mândru, obraznic;  

 A lăsa nasul în jos – a se ruşina, a se simţi vinovat, umilit; 

 Nu-ţi cade nasul dacă... – nu se întâmplă nimic, nu-ţi pierzi demnitatea dacă...; 

 A se ţine (a umbla) cu nasul pe sus, 

 Nu-i ajungi (nici) cu prăjina nasul – încrezut, mândru; 

 A strâmba din nas – a fi nemulţumit; 

 A tăia (a scurta) nasul, 

 A da cuiva peste nas – a pedepsi, a pune la locul lui; 

 A fi cu nasul de ceară – a fi foarte susceptibil, sensibil;  

 A lăsa nasul în jos – a se ruşina; A duce de nas – a înşela;  

 A scoate nasul – a apărea; A da nas cu cineva – a se întâlni; 

 A nu vedea mai mult decât lungul nasului – mărginit etc.  

Și cuvântul Gură se află în componența mai multor frazeologisme. Exemplu,  

 A da o gură – a săruta;  

 A scoate din gura lupului – a salva dintr-o primejdie; 

 A pune (a lua) ceva în gură – a mânca; 

 A da mură în gură – a da cuiva ceva de-a gata, fără a face vreun efort; 

 Nici o gură de apă – nimic; 

 A avea gura spartă (gură-spartă) – a nu putea ţine un secret, flecar;  

 A se uita în gura cuiva – a crede pe cineva; 

 A vorbi cu jumătate de gură – a vorbi nehotărât; 

 A avea o gură cât o şură – mare etc. 

Multe frazeologisme sunt în limba română ce conțin cuvântul Limbă: 

 A ţine limba după dinţi – a tăcea; 

 A înghiţi limba – a tăcea, a mânca cu poftă;  

 A avea limbă lungă,  

 A avea mâncărime de (pe) limbă – a vorbi mult, a fi flecar; 

 A scurta (tăia) limba – a opri pe cineva să vorbească;  

 A avea limbă ascuţită – răutăcios; 

 A trage pe cineva de limbă – a descoase pe cineva, a obţine un răspuns;  

 Cu limba scoasă – obosit etc. etc. 

 

Şirul frazeologismelor poate fi continuat atât în cheia expusă, cât şi în temeiul oricărui alt 

criteriu (de exemplu, caracteristici ale omului, cantitatea, mărimea etc.): 

 câtă frunză şi iarbă, 

 câtă papură în baltă, 

 cât nisip pe malul mării, 

 cât şapte,  

 cât toate zilele etc.; 

sau  

 cu o falcă-n cer şi alta în pământ,  

 cu o gură cât o şură, cât îl ţine gura (gâtlejul);  

 a bate apa în piuă,  

 a ţine mâinile în sân,  

 a tăia frunze la câini, 

 a trage mâţa de coadă, 

 a duce apa cu ciurul etc. 
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 Toate pot fi percepute şi conştientizate de către copii, fiind plasaţi doar în anumite situaţii, 

fiindu-le adresate întrebările respective, uneori provocatoare. Pentru a afla, de exemplu, nivelul 

de cunoaştere a semnificaţiei expresiei soare cu dinţi se propune fiecărui copil în parte să 

deseneze un moment din viaţă când soarele este cu dinţi. Lipsa peisajului de iarnă în lucrările 

subiecţilor, sau cel puţin a unui detaliu, denotă faptul că aceştia nu cunosc sensul expresiei. Întru 

a facilita înţelegerea sintagmei în cauză, putem adresa copiilor un şir de întrebări: Cine are dinţi? 

Ce se întâmplă când cineva te muşcă? Cum devine locul unde ai fost muşcat? De ce? Te doare? 

Când încă se înroşesc obrajii, nasul, mâinile de parcă te-ar fi muşcat cineva? Deci, când zicem că 

soarele este cu dinţi? Vara? Întru perceperea sensului frazeologismelor se poate recurge, de 

asemenea, şi la imagini: a pune beţe în roate, a lua sub aripă, a sta pe ace etc. (F.Armaşu). 

Pentru consolidarea acestora în limbajul copiilor, se solicită cât mai frecvent construirea 

propoziţiilor, completarea unor fragmente din poveştile cunoscute cu frazeologismele cerute, 

recurgerea permanentă a cadrelor didactice la ele. În urma iniţierii copiilor în frazeologisme, 

conştientizarea lor, se aprofundează cunoaşterea limbii materne, se îmbogăţeşte vocabularul, se 

extinde orizontul de cunoaştere (istoric, filosofic), are loc dezvoltarea intelectuală, morală a 

acestora, se dezvoltă limbajul.  

Adevărata bogăţie a limbii constă întotdeauna, menţiona M.Eminescu, în locuţiuni 

(expresii frazeologice), în acele tiparuri neschimbate, care se formează în curs de mii de ani şi 

dau fiecărei limbi o imagine proprie.  
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DANSUL RITUAL NUPȚIAL BĂSMĂLUȚA – SIMBOLUL SACRU AL MIRESEI 

 

Pavel POPA,  Institutul de Filologie Română „B. P. Haşdeu”, RM 

 

Summary. In this work, the author discusses several aspects related to the message and the 

ritual valences expressed in the contemporary bridal dance-ritual „Băsmăluța‖ („The 

handkerchief") in its quality of the bride symbol. The value of the handkerchief as the customary 

object of the „good married‖ girl, worthy to go to the dances of the village etc., as an ornament 

to put on icons, to sign the bridal actants, the lads who go to the army, to tie the horns of the 

oxen carrying the carriage with the dead person etc., traces an extended range of meanings 

generated by the nuptial and the initiation rites of the main actors. Referring to the „Băsmăluţa‖ 

ritual dance, we find that in the present it retains its identity, being one of the most relevant 

choreographic forms, with a message aimed at satisfying the supernatural forces, demonstrating 

the sacredness and the juvenile socialization function. Any such manifestation is a form of 

veneration and recognition of the supernatural. In this context, it is about the value of 

allegorically transmitted messages to highlight and contribute to the transition from the status of 

celibate to married, to dignity, pride and personal identity. „Basmăluța‖, according to its artistic 

form, is not only fun but an activity-ritual with a primordial significance, with a sober and 

weighted character, with a solemn, solid and conscientious appearance. 

 

 

Dansul ritual „Băsmăluţa‖ – produs al creativităţii străbunilor, a scos în vileag aptitudini şi 

caracteristici spirituale specifice neamului românesc dominând și actualmente într-o formă 

cristalizată. Lipsa în literatura de specialitate a dovezilor ce ar consemna scopul și necesitatea 

apariției acestui dans, ne permite să ne axăm pe idea că originile lui izvorăsc încă din perioada 

preistorică, adică din paleoliticul superior sau zorile neoliticului. Doar cea mai arhaică „referire 

la dans din lumea clasică apare în Iliada: pe marginea decorației scutului lui Ahile se află cizelată 

o horă‖ [1, p. 1].Deasemenea și din riturile nupțiale naționale care scot în evidență nu numai 

tradițiile populare dar și valoarea, și necesitatea confecționării și oferirii zestrei miresei – 

totalitatea bunurilor oferită miresei sau mirelui de către părinții lor când se căsătoresc, simbolul 

bogăției, hărniciei și a statutului ei/lui social la momentul căsătoriei dar și în continuare.  

Întrecerea dintre actanții ce jucau zestrea a contribuit la crearea unei manifestări artistice 

sincretice între improvizația interpreților, parada demonstrării zestrei și respectul nuntașilor față 

de tinerii căsătoriți. Potrivit principiilor existente ce denotă cu succes valoarea sa conștientizăm 

că dansul-rit „Băsmăluța‖, demonstrează întocmai legătura sa strânsă cu viaţa şi istoria poporului 

și exceptă în vileag firea, forța, inteligenţa, chibzuiala şi dragostea faţă de om printr-o varietate 

de aspecte locale şi caractere comune, esenţiale expresiei coregrafice. Desigur, limbajul dansului 

l-a precedat pe cel verbal și atunci omul și-a materializat dorința prin mișcare corporală 

înnăscută și dezvoltată prin improvizație și practicată solistic, în duet sau în formă colectivă în 

timpul desfășurării dansului pentru a un contact sincretic cu mediul înconjurător, cu lumea, cu 

Dumnezeu, pentru a fi satisfăcut potrivit stării psihologice create în urma consumării dansului, a 

deveni mai îndrăzneț și mai încrezut în puterile sale și în viața de viitor, pentru ași stabili un loc 

în societate, a fi văzut și auzit. Mesajul lui a fi perceput și susținut de către cuplu, familie și cei 
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ce-l înconjoară. Dansul și în continuare rămâne a fi „«o formă de a intra în dialog și de a 

răspunde puterilor supranaturale – de unde și dimensiunea sacrală», pentru că «orice manifestare 

de acest gen este o formă de venerare a supranaturalului și a puterilor sale – fie că e vorba despre 

puterea de a dărui hrană, de a vindeca bolnavii, de a aduce recolte bogate, etc»‖ [1, p. 2]. Doar, 

dansul practicat în perioadele precedente civilizației nu reprezenta o distracție – entertainment – 

ci o activitate cu o semnificație primordială cu caracter sobru și ponderat, cu o înfățișare 

solemnă, temeinică și conștiincioasă. 

 Preponderent, în majoritatea zonelor etnografice românești numele lui este „Periniţa‖, la 

noi, dăinuie mai des sinonimizat cu diverse denumiri – „Băsmăluţa‖, „Pernuța‖, „Periniţa‖, 

„Peliniţa‖, „Jocul cu batista‖, „Dansul sărutului‖ etc. De la origini și epoca actuală rămâne a fi o 

creație neaoșă ce reprezintă o exprimare a societăţii cu rădăcini profunde în datina străbună, fiind 

incontinuu dezvoltat şi îmbogăţit prin agerimea interpreţilor cu har, într-o manieră artistică 

expresivă, manifestată cu noi forme ale originalităţii lui. Ca expresie coregrafică „Băsmăluța‖ și-

a încolțit profunde rădăcini și în viața celibatarului pentru că lexicul lui manifestă anumite stări 

emotive și valori umane ce simbolizează alegerea partenerului de dans, oferirea sărutului în 

comunitate, dar și în societate, respectul față de partenerii mai în etate etc., toate având loc într-o 

atmosferă specifică. Acest act ce scoate în evidenţă specifice comportări și maniere a individului 

întruchipează un complex de principii morale ce în continuare vor construi fundamentul 

statutului și a societății și totodată vor contribui la formarea temeliei unei proaspete familii – 

simbolul noului început și al adunării împreună a oamenilor. Ocaziile create de ritualitatea lui 

„unesc interpreţii cu întreaga comunitate‖ [2, p. 109]. Crează posibilități inutilizate pentru a 

realiza sau a scoate în vileag noi relaţii de dragoste, de căsătorie, de rudenie, prietenie şi respect. 

Totodată denotă semnificația și necesitatea practicării ritualului „intrarea fetei sau a flăcăului 

pentru prima dată în joc‖ – rânduieli strămoşeşti, ce constituie temeiul tradiţiei populare locale. 

Deasemenea, practicarea acestui dans-rit contribuie la oferirea unor momente și posibilități 

specifice pentru tânărul ce dorește să se căsătorească în scopul de ași alege mireasa, de a valida 

comportamentul ei în societate, hărnicia și zestrea ei, calitățile fizice, manierele și dibăcia ei de a 

juca etc. 

Băsmăluța bucurându-se de cele mai relevante roluri în contextul desfășurării obiceiurilor 

de nuntă, calendaristice, petrecerii flăcăului la cătănie și a horei satului, etc., prin intermediul și 

valoarea semnificațiilor sale profunde întreține o comunicare culturală simbolică în temeiul 

schimbului de mesaje cu semenii și societatea sa. Asemenea mesaje au menirea de a caracteriza 

alegoric viața în comun a omului prin felul de a utiliza și transmite diverse limbaje simbolice tot 

mai complexe pentru a se raporta la realitate, dar și pentru a fi decodificate și stocate, dar și 

pentru a fi transmise semenilor. Doar omul, potrivit ideii lui Ernst Cassirer trăiește într-un 

univers simbolic.În legătură cu aceasta, descoperirile precedente ne demonstrează că batista a 

existat în culturile mai multor civilizații europene și a fost utilizată compact în cadrul 

desfășurării multor ceremonii sociale. „În cultura tradițională românească, pe lângă rosturile 

practice, în relațiile dintre tineri ea a căpătat multiple semnificații simbolice.  

Fiind „accesoriul nelipsit al vestimentației de sărbătoare a fetelor mari, obiect ritual 

important în desfășurarea obiceiurilor tradiționale la care participau tinerii, dar și piesă expusă în 

casa mare, până sau după nuntă, batista a devenit treptat un obiect simbolic obligatoriu în 

comportamentul și comunicarea juvenilă. Ca și celelalte simboluri obiectualizate ea ajunge să 

înregistreze cele mai multe semnificații în cadrul ritualurilor‖ [3, p. 148]  
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Rituri legate de simbolistica dansului „Băsmăluţa‖ au fost întâlnite și la daci în cadrul 

sărbătorii prezentă și în actualitate în mai multe zone etnografice românești – „Drăgaica‖ sau 

„Sânzienele‖, unde ei practicau jocul cu batista asemenea jocurilor orăşeneşti contemporane de 

tipul: „se face o horă de fete şi băieţi, care, în timp ce se învârtesc, strigă: «Am pierdut o 

batistuţă/Mă bate mămica/Cine o are să mi-o deie/Că-i sărut guriţa». La finele melodiei ei se 

sărută, persoana activă îşi va alege alt partener pentru a continua dansul‖ [4].  

Exegetul G. Olofson, în anul 1850 a publicat în „Zapisi Odesscogo obşcestva istorii i 

drevnostei‖ materialul întitulat „Primeciatelineişie curganî Bessarabscoi oblasti v Benderscom 

uezde‖ care în care întâlnim descrierea obiceiului „Drăgaica‖, înregistrat în 1843, în Basarabia, 

de la locuitorii satului Chircăieşti, jud. Tighina (astăzi raionul Anenii Noi), unde fetele se adunau 

lângă Movila Drăgaicelor, apoi „tot alaiul se ducea în sat şi, oprindu-se lângă o casă, începea a 

dansa sub acompanierea unui cântec. <... >. Cea care se numea Drăgan îi arunca o batistă sau o 

năframă, în care stăpânul casei punea câteva parale şi o înapoia fetei‖ [5, p. 552]. Banii oferiți 

fetelor de către stăpânul casei reprezintă simbolul mândriei lui pentru faptul că fetele au ales 

desfășurarea ritului în fața casei proprii, prosperității, și al puterii. Potrivit semnificației banului 

constatăm că nu întotdeauna puterea lui a fost utilă omului și în legătură cu aceasta există în 

tradiția populară mai multe proverbe și zicători, cum ar fi: „Banul este ochiul dracului‖ sau 

„Banii fac bani și păduchii tot păduchi‖, sau „Banul face din om neom‖. În cadrul ritualului 

nupțial „jucatul zestrei‖ sau „scoaterea zestrei‖, în casa miresei mirelui i se propune ca dânsul 

alegoric „să plătească‖ zestrea ei şi în legătură cu aceasta are loc o „târguială‖ între logodnic şi 

fratele, sora sau verişorii logodnicei lui, care simbolic înfig sau pun cuţitul în ușorul uşii şi „cer 

plată‖ pentru viitoarea lui nevastă şi zestrea ei. Numai după satisfacerea acestei dorințe are loc 

desfășurarea ritualului în continuare. Din alt punct de vedere, banul contribuie esențial la 

supraviețuirea omului simbolizând avantajul muncii și al norocului etc. 

Celebrul cărturar D. Cantemir, în perioada anilor 1714 – 1716, a descris în „Descrierea 

Moldovei‖ – prima lucrare monografică a Moldovei, scrisă în limba latină în 1716 şi tradusă 

româneşte abia în 1825 un obicei de nuntă care era jucat în ogrăzi şi pe uliţe constituit dintr-un 

şirag de bărbaţi şi altul de femei. Căpetenia acestor şiraguri purta în mână „un toiag <... > legat la 

capăt cu o năframă cusută frumos‖ [6, p.192].  

 Concomitent toiagul reprezentat prin sinonimele „bâtă‖, „baston‖, „ciomag‖, „băț‖, în 

unele localități „bradul mirelui‖ este considerat simbol distinctiv bărbătesc, iar broderiile 

aspectuoase de pe năframă simbolizează frumusețea și originalitatea persoanelor ce leau brodat. 

Aceste simboluri transmit mesaje palpabile cu privire la viața și familia lor, la zona geografică în 

care au fost realizate, dar și la preocupările meșteșugărești ale satului. 

Etnologul basarabean A. Hâncu în lucrarea „Folclorul obiceiurilor de familie‖, legat de 

această temă, mărturisește că la nunțile ținute în satele din zona Codrilor „înmânarea darurilor 

era însoţită de tradiţionalul joc – „Băsmăluţa‖, când vorniceii ţineau în mână o batistă, pe sub 

care treceau şi dansau oaspeţii. Urma scena de înmânare a darurilor mirelui <... >, după care act 

dansau din nou „Băsmăluţa‖ [7, p.31].  

La acest subiect se referă şi folclorista S. Ciubotaru în volumul „Obiceiuri nupţiale din 

Moldova‖: „Unul dintre cele mai răspândite jocuri din Podişul Central Moldovenesc este Sârba 

cu năframă. În Nordul Moldovei se întâlneşte o variantă de dans nupţial, numit Năframa. Un loc 

aparte, în acest context, hora practicată în părţile sudice ale provinciei, numită Trecerea prin 

Năframă (Ghidigeni, Folteşti şi Umbrăreşti – Galaţi). Răsucirea de trei ori a batistei, ţinute la un 
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capăt de mireasă şi la celălalt de mire, pe sub care trec nuntaşii, sugerează un rit de comuniune a 

tuturor participanţilor la ceremonialul nupţial‖ [8, p.114].  

Trecerea pe sub băsmăluța sau pe sub năframa ținută de vornicei ori de mire și mireasă mai 

marchează și legătura trainică, unirea strânsă, prietenia, încrederea reciprocă, purificarea, 

mândria și triumful vieții lor, valoarea participării dânșilor la act nupțial. 

Deasemenea și în cadrul logodnei, atunci când avea loc schimbul zăloagelor, tradițional 

fata oferea flăcăului inelul său și o băsmăluţă cusută și brodată de ea, iar el inelul și bani. Dacă 

cineva dintre ei nu dorea să se căsătorească sau nu era de acord cu acest individ, atunci acesta 

restituia, în mod obligator, zăloagele. Iar dacă mirii erau de acord, atunci îndată după logodnă 

fata aduna verișoarele necăsătorite și cele mai bune prietene pentru a pregăti băsmăluțe 

nuntașilor, iar mireasa pregătea băsmăluța mirelui și ale nănașilor. 

Și în prezent, în unele localități se mai practică tradiția datului mânei mirelui și a miresei 

înfășurate în băsmăluță. „În acest mod, mirii vulnerabili pentru că se aflau în perioada de 

luminozitate, puteau fi protejați cu ajutorul batistei, dar și cu cel al pâinii de ritual aflată 

dinaintea lor‖ [3, p. 152].  

Despre originile dansului rit „Băsmăluța‖ și valoarea lui artistică ritualică sunt și 

mărturisirile celor doi locuitori ai s. Bătrâni, jud. Prahova într-o emisiune realizată de M. Helmis 

pentru Radio România, în august 2010. Ei afirmau că acest dans al dragostei sau al sărutului, îşi 

are originea în ceremonialul nupţial specific comunei lor și că la început jocul era interpretat „în 

noaptea nunţii, în jurul unui car alegoric ce găzduia o parte din zestrea miresei (covoare, carpete, 

perdele, lucruri brodate şi ţesute de aceasta etc.). Mai târziu, acest obicei cu carul s-a pierdut, în 

favoarea unui simbol al zestrei – perna (sau perina), ce avea numai rol decorativ (nu se dormea 

sau aşeza pe ea) şi care era brodată de fata ce urma să se mărite. Fata «juca» această pernă 

înconjurată de cercul format din suratele (prietenele) miresei, ce purtau fiecare asupra lor câte o 

batistă cusută de mâna lor şi pregătită pentru flăcăii care urma să le invite pentru prima dată la 

horă. În acest mod, ea îşi lua bun rămas de la viaţa de fată. În această horă se prindeau apoi şi 

băieţii, la urmă apărând şi ginerică, care lua mireasa la dans. Mirii dansau perna, după care o 

puneau jos, alături, îngenuncheau şi se sărutau. Mai departe se proceda la fel şi cu celelalte fete, 

în ideea că, dacă urmează exemplul fetei măritate, şi ele se vor mărita foarte curând. Pentru 

mireasă, Periniţa era ultimul dans ca fată, apoi nu mai avea voie să joace Periniţa. De la acest 

obicei nupţial, dansul şi melodia sa, fiind foarte apreciate, au fost preluate şi la hora satului, 

perna înlocuită cu o batistă de genul celor pe care le făceau fetele încă nemăritate‖ [9]. Fata mare 

începe ași pregăti pernuța din momentul că este gata pentru a se căsători. Acest obiect, tradițional 

este frumos ornat cu elemente ce fac parte din visele și aspirațiile ei.  

Asemenea pernuței era brodată și băsmăluța, și datorită faptului că respectiva ocupație 

făcea parte dintr-un complex de îndeletniciri pe care fata de măritat trebuia să le cunoască. 

Broderiile acestui obiect reprezentau scene complexe, despre aceasta ne povestește și capodopera 

„Iliada și Odiseea‖ creată de Homer prin secolul al VlII-lea înainte de Hristos. 

La începuturi broderia servea drept atribut pentru îmbrăcămintea folosită la diverse 

ceremonii importante ale căpeteniilor, sau pentru obiectele de cult. Spre apusul evului mediu 

broderia este uzitată și pentru veșmintele de ceremonie ale nobililor. Treptat și oameni simpli au 

practicat înfrumusețarea hainelor și a altor obiecte cum ar fi: prosoapele de nuntă, de pus la 

icoană, pentru cap, fețe și șervetele de masa, etc.. 

Tradiţional, ornamentele simbolizau admirația omului față de diversitatea și armonia 
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naturii exemplificând aceasta prin multiple elemente ale florei și faunei transpuse în simboluri 

oferindu-le valoare artistică și utilitară. În acest context, afirma că una dintre cele mai deosebite 

tradiții simbolice în teritoriul dintre râurile Prut și Nistru a fost brodarea iscusită a băsmăluței 

miresei. Motivele și culorile acestora exprimau alegoric sentimentele, pasiunile și visele ei 

pentru viitor. Ieşind la horă, fata mare își prindea băsmăluța la brâu simbolizând prin aceasta 

pregătirea ei de a se mărita, dar și dorința de a fi observată de către flăcăi. De obicei, la 

confecționarea băsmăluței își dădea concursul numai mireasa și prin aceasta constatăm că 

motivele valorificate exprimau doar secretele, dorințele și pasiunile ei simbolizând totodată 

legământul de dragoste dintre tineri. Prin descifrarea motivelor brodate descoperi etapele vieții 

miresei și concomitent aspirațiile ei pentru viitor. De exemplu, găurelele întâlnite la fețele de 

masă, la unele prosoape care se pun la icoane etc., dar și pe marginile băsmăluței simbolizează 

copilăria fericită. Pe unele băsmăluțe, alături de găurele se brodează cruciulițe de culoare roşie 

care reprezintă alegoric maturitatea fetei și deasemenea o coroniță împodobită cu multiple flori 

de diverse culori și cu frunze verzi, acest motiv întruchipează nivelul de pregătire a fetei de a se 

căsători. Culorile florilor brodate pe coroniță scot în vileag diverse semnificații: „florili galbini – 

părăsirea de către mireasă a căsâi părintești șî a viețâi di fatî mari, șeli albastri – încrederea ei, 

portocalii – îș dorești un viitor liniștit și bogat, familia șî copiii sănătoși. Dacî broda numa o 

floari albî, asta însămna cî dorea sî aibă în viațî numai o sângurî nuntî. Numărul di fructi brodate 

în mijlocul băsmăluțâi arăta câț copchii vroia mireasa să îi aibă. Dacî broda numa două șireșî, 

asta însămna cî douî fiiculițî, da dacî un struguri di poamî, atunși mulți copchii. Dacî nu era 

culoarea portocalie pe băsmăluțî, asta însemna că mireasa nu vra diloc copchii‖ [10].  

Băsmăluța care avea la mijloc brodată o inimă, simbolul dragostei, putea fi dăruită 

iubitului. Dar, trebuie să conștientizăm că în toate zonele etnofolclorice băsmăluțele miresei erau 

diferite, dar promovau acelaşi scop și simbol, fiind cele pentru druște sau vornicei, pentru mire 

etc. Motivele realizate pe băsmăluță au exprimat cine este ea, și ce așteaptă de la viața de familie. 

Și mirele avea băsmăluță, ornamentele brodate simbolizau: de culorile verde și roșu – belşugul, 

liniştea sufleteasca și dragostea în familie.  

În prezent, dansul respectiv este des practicat de Revelion, sărbătoare ţinută în noaptea de 

31 decembrie spre 1 ianuarie care simbolizează petrecerea Anului Vechi şi naşterea/sosirea 

Anului Nou. Despre rolul ul dansului „Periniţa‖ în contextul priveghiului și înmormântării 

Anului Vechi, și nașterea Anului Nou, etnograful I. Ghinoiu face următoarea mărturisire: 

„Periniţa este un joc ritual al sărutului care a migrat de la priveghiul cu jocuri organizat la 

înmormântarea omului, la priveghiul de înmormântare a anului, Revelionul. La excesele din 

noaptea Anului Nou, când oamenii fac totul peste măsură (beau, mănâncă, joacă, se distrează), se 

adaugă gesturile şi cuvintele licenţioase, jocul mascaţilor, dansul sărutului, supravieţuiri evidente 

ale orgiilor antice. Revelionul este o petrecere de pomină egalată, ca amploare, numai de jocurile 

de la priveghiul de înmormântare, organizat în unele zone etnografice până la mijlocul secolului 

al XX-lea. El se organiza ca o mare bucurie la casa mortului.<... >. Periniţa, dans specific 

românilor, se juca în forme specifice, atât în noaptea de Revelion, cât şi la moartea şi renaşterea 

anului‖ [11, p.108]. Prin aspectul fastuos realizat într-un mod gălăgios și triumfal cu exclamări și 

strigături pronunțate, tropăiri, salturi și combinații de pași dansanți zburdalnici omul manifestă 

un caracter glorios al dorinței de a avea un viitor mai fericit. Potrivit mărturisirilor lui I. Ghinoiu 

constatăm că „Periniţa‖ a migrat de la priveghiul cu jocuri organizat la înmormântarea omului, la 

priveghiul de înmormântare a anului. Migrarea jocului a avut loc datorită valorii sale simbolice și 
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cu această ocazie dansul și-a lărgit aria sa de activitate în tradiția populară românească. În 

prezent „Băsmăluţa‖ este interpretat cu toate ocaziile și a devenit un dans renumit. La una din 

Horele organizată în satul Chircani, raionul Cahul lăutarul Totocea (porecla) prin exclamarea 

frazei: „Hai ş-o Băsmăluţî, vă pupaţ şî vă duşiţ sănătoş în paza Domnului‖ a anunţat comunitatea 

că hora (Hora satului) ia sfârşit‖. [12]. 

Calificat de către contemporani drept dansul dragostei, „Băsmăluţa‖ creează ocazii de a 

realiza noi cunoştinţe, de a transmite persoanei plăcute simţiri de simpatie, prietenie sau de 

dragoste. Deci, unele din funcțiile dansului respectiv au contribuit la redarea universală a celor 

mai semnificative aspecte ale vieţii omului asemenea actului nupțial prin: comunicare, credinţă, 

relaţii sociale, dragoste și trăiri care toate împreună alimentează universul poetic al 

ceremonialului de nuntă, doar spectacolul nunții este considerat de către oameni spectacolul 

vieții care asigură trecerea celor doi peste pragul unei noi lumi încă necunoscută de ei – viața în 

cuplu, de familie, etc. Potrivit acestei constatări descoperim că funcționalitatea succesivă a 

jocului este asigurată de următoarele patru elemente esenţiale:  

A. Băsmăluţa – simbolul unirii, dragostei, acurateţei, încrederii, aşteptării şi convieţuirii; 

B. Sărutul – „gest constând în atingerea cu buzele în semn de afecţiune‖ [13], ce 

semnifică respect, prietenie, manifestare erotică sau formulă de salut, de mulţumire 

etc.; 

C. Strigătura – mijloc de informare a mesajului jocului, formă de comunicare între: 

persoane, corpul şi sufletul său, interpret şi publicul spectator, informaţie spontană cu 

implicarea conştientului şi a subconştientului, a mediului înconjurător, fără de care 

dansul „Băsmăluţa‖ nu şi-ar fi păstrat funcţionalitatea;  

D. Morfologia dansuluiîntruchipează un sistem complex de comunicare a cărui 

sincretism este manifestat deplin prin: gest (diverse gesturi de a invita fata la joc), 

cuvânt (strigăturile comandă intonate de către actanți ca mod de desfășurare a 

dansului), dans și maniera sa de interpretare (pașii, combinațiile de figuri coregrafice 

ca limbaj al dansului), melodie (elementul muzical în baza căruia are lor desfășurarea 

acțiunii dansului), spațiul și timpul (locul și timpul când și unde are loc evenimentul 

respectiv).  

Numele de „Băsmăluţa‖ vine de la diminutivul cuvântului „basma‖ (basma + suf. –uţă) cu 

rădăcini etimologice turceşti – „basma” şi reprezintă „o bucată pătrată de pânză sau de mătase, 

tivită pe margini, folosită pentru ştersul nasului, faţă etc.‖ [14, p. 97].  

Rolul băsmăluţei constă în redarea principiilor definitorii ale vieţii, condiţiilor social-

istorice, a mediului geografic, climateric, fericirii şi chinului, tinereţii şi bătrâneţii, nunţii şi 

înmormântării – etape esenţiale ale vieţii omului. 

Obiectul „băsmăluţa‖ este întâlnit: la naştere – cu ea se acoperea faţa copilaşului pentru a-l 

feri de condiții climaterice nefavorabile; la cumătrie – în oraţia de închinare a colacilor; la 

dezhobotatul miresei în momentul când ea lua năframa de la centura mirelui şi și-o punea în sân 

„ca să-şi asigure fidelitatea soţului‖ [8, p.113]; în oraţiile de închinat paharul; la înmormântare – 

în cele 24 de poduri de pomană, legată la coroane animalelor ce duceau carul cu zestre sau 

defunctul, la cruce, steag, sfeşnic; la înmormântarea Caloianului – steagul constituia o trestie cu 

o batistă (băsmăluţă) albă în vârf; în jocul fetelor la casele gospodarilor din obiceiul agrar 

„Drăgaica‖ (Sânzienele).: „Drăgaica arunca o batistă sau o năframă în care stăpânul casei punea 

câteva parale şi o înapoia fetei‖ [15, p. 25]. De exemplu, „În zona Bran băsmăluţa de nuntă era 
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păstrată la icoană până la moartea unuia dintre soţi, atunci batista era tăiată în două bucăţi, cu 

marginile neregulate. O bucată se punea în sicriul celui decedat, iar cealaltă bucată era aşezată 

iarăşi la icoană unde rămânea până la decesul celuilalt‖ [16].  

Pentru fata mare băsmăluţa întruchipa alegoric obiectul inimii – simbolul mândriei care 

semnifica nivelul de pregătire pentru a crea o familie trainică. Fetele o purtau la cingătoare, pe 

şoldul drept, în mână, de colţ între degete. În timpul interpretării dansului o ţineau între palma sa 

şi dosul palmei partenerului, sau între degetul mic al mânii drepte şi respectiv al coechipierului. 

Unele fete o țineau la sâni. Flăcăii o purtau la şold, la gât sub cămaşă. Când flăcăul lua băsmăluţa 

fetei, demonstra simpatie faţă de ea. Băsmăluţa dăruită iubitului plecat la armată era considerată 

talismanul fericirii, sănătăţii, puterii, fidelităţii, garantul îndeplinirii promisiunilor. Ornamentul ei 

simboliza bucuria, aspiraţia, dorul, taina și curăţenia spirituală, modul de viaţă, ocupaţia, 

dragostea, respectul, simbioza utilului cu frumosul şi echilibrul sufletului în raport cu societatea. 

Dantela băsmăluţei conţinea motivele: pomul vieţii – simbolul nemuririi; hulubii – simbolul 

dragostei şi al familiei; inimioara – simbolul revelării Transcendentei Supreme.; hora fetelor – 

dans ritual care statuează trecerea de la feciorie la femeie măritată care marchează consumarea 

perioadei de inițiere a fetelor; „vazonul cu flori‖, simbolul pomului vieții ‒ motiv scheomorf larg 

răspândit în covoarele vechi și seria de covoare din secolul al XX-lea cu vazon, la croșetare, în 

broderie, decorul caselor, arta lemnului, metalului. Etc.; ornamente geometrice şi florale – 

elemente decorative din diverse motive ce contribuie la înfrumusețarea cu noi elemente 

simbolice a obiectului, etc. De exemplu literele brodate mai des cu ață de culoare roşie pe 

câmpul sau în centrul băsmăluţei – monogame, semnificau numele oamenilor scumpi sufletului. 

Băsmăluţa era de culoare albă care exprima: „efecte de expansivitate, uşurinţă, suavitate, 

robusteţe, <... > pace, împăcare, linişte, inocenţă, curăţenie, sobrietate‖ [17]. 

Etnologul I. Evseev caracterizează culoarea alba cu următoarea apreciere: „în forma sa 

derivată dalb (florile dalbe), e asociat frumuseţii fără seamăn, purităţii şi gingăşiei‖ [18, p. 13].  

Fetele intrate în dans erau obligate să aibă băsmăluţă. Adesea, flăcăul care iniţia jocul 

primea în dar de la iubită o băsmăluţă, în aşa mod remarca maturitatea şi respectul său. 

Fluturarea băsmăluţei marchează iniţierea jocului; alegerea partenerului. Plasarea ei pe 

umărul stâng sau împrejurul gâtului persoanei alese anunţă următoarea etapă de desfăşurare a 

dansului; serveşte suport pentru genunchi; asigură procesul de transmitere a băsmăluţei, 

continuitatea jocului, comunicarea actanţilor. 

Sărutul simbolizează una dintre cele mai arhaice forme de interacţiune omenească – 

dragostea. Românii sunt consideraţi unul dintre cele mai pupăcioase popoare din lume: sărută 

mâna, mânuţele, buzele, dau pupici amoroase, de politeţe, la întâlnire, despărţire, nunţi, botezuri 

etc. Cea mai arhaică întâlnire a omului cu sărutul este considerată clipa când mama mestecă în 

gura sa hrana copilului, apoi i-o dă în guriţă, astfel uşurându-i procesul de sfărâmare a 

alimentelor solide.  

Sărutul practicat în dansul „Băsmăluţa‖ are rol ritualic şi reprezintă expresia trăirilor 

emoţionale oglindite prin sentimente de politeţe şi iubire, de salut – etichetă a bunelor maniere şi 

practici şi este categorisit în mai multe tipuri:  

 Sărut romantic– când perechea din mijlocul dansului se sărută, reprezintă cea mai 

senzuală şi intensă experienţă trăită şi transmisă unul altuia. Sărutul pe buze într-o 

formă tradiţională, erotico romantică, denotă afecţiune, iubire sau intenţii sexuale.  

 Sărutul amical (social) – formă de interacţiune cu alţi oameni, când individul aflat în 



SIMPOZIONUL  INTERNAȚIONAL  ȘTIINȚIFICO-CULTURAL          

”UNICITATE ȘI DIVERSITATE PRIN FOLCLOR” 
10 - 11 mai 

2019 
  

178 
 

mijlocul cercului alege o persoană de sex opus pentru a o saluta sau a face 

cunoştinţă. Dacă persoana aleasă este mai în vârstă sărutul în semn de respect poate 

fi: pe obraz; pe mână.  

 Sărutul împăcării– simbolizează pacea, „împăcarea‖, alungă spiritele rele şi 

transformă ceartă în împăcare. Nu în zadar există în tradiţia populară românească 

afirmaţia: „după o ceartă cuplurile care se iubesc se împacă prin sărut şi dragoste‖.  

 Sărutul adio – promovat rareori în dansul „Băsmăluţa‖, reprezintă una din formele de 

despărţire a cuplului în văzul lumii. 

Dinamismul şi funcţionalitatea dansului „Băsmăluţa‖ sunt susţinute amplu de strigăturile 

proprii cu funcţie de comandă care îndeplinesc rolul de cârmuitor al procesului de desfăşurare a 

jocului. Strigăturile sunt intonate în versuri, respectând ritmul muzical al melodiei „Periniţa‖. 

Prin interpretarea lor, asigură participanţilor noi posibilităţi de exprimare a sentimentelor nutrite 

în aceste clipe. Comunicarea dintre actanţii din cercul dansului şi perechea din mijlocul cercului, 

prin rostirea strigăturilor garantează transmiterea mesajelor, semnelor, gesturilor simbolice care 

lărgesc sfera de desfăşurare a jocului. Antrenarea lăutarilor şi a privitorilor în acest proces, nu 

numai a interpreţilor, atrage publicul spectator la crearea mediului jocului, asigură sincretismul 

continuu al executării figurilor coregrafice cu melodia şi succesiunea dansului, anunţă tematica 

jocului. Strigăturile contribuie la evoluţia posibilităţilor creative în îmbogăţirea limbajului 

coregrafic, muzical şi dramatic al jocului. 

„Cred că suntem singurul popor din lume care a scornit un dans dedicate sărutatului –

Periniţa<... >. E un dans care dezleagă toate inhibiţiile‖ consemnează în articolul „Pupatul la 

români‖ Radu Părpăuţă, ziarist şi critic de la Iaşi. Desfăşurarea dansului „Băsmăluţa‖, de obicei, 

are loc la cerinţa actanţilor sau la propunerea lăutarilor, ei fiind acei care din timp stabilesc 

repertoriul evenimentului. 

Morfologia jocului constă în paşi de sârbă, tradiţionali vetrei folclorice, muzică (măsura 

muzicală 2/4), strigături, semne, gesturi prin care interpreţii îşi exprimă sentimentele şi dorinţele 

lor umane. Participanţii dansului sunt tinerii necăsătoriţi aflaţi în relaţii de dragoste; de 

complacere; de atracţie; de prietenie şi respect. Începutul dansului este marcat prin apariţia unui 

flăcău la mijlocul cercului care cu mâna dreaptă ridicată în sus ţine o băsmăluţă şi fluturând cu ea 

îşi alege partenera. Interpretarea strigăturii „Foai verdi busuioc/O părechi la nijloc‖ semnifică 

procesul următor de comunicare (nonverbală) coregrafică dintre el şi ea în desfăşurarea dansului. 

Apoi urmează strigătura: „Şini jioacî nijlocu/Fata cu ibovnicu/Las-sî jioaşi nu-i păcat/C-asarî s-o 

sărutat‖. La comanda acestei strigături flăcăul aşterne băsmăluţa pe sol, ambii se aşează cu 

genunchiul drept pe ea şi se sărută, interpreţii din cerc aplaudă. Apoi este exclamată următoarea 

strigătură: „Cavaleru treşi/Mândra îş aleji‖, după ce a avut loc sărutul, flăcăul oferă băsmăluţa 

fetei şi se prinde în cercul jocului, fata dansând flutură din băsmăluţă şi îşi alege alt partener. În 

momentul sărutului participanţii din cerc intonează strigătura: „Mândruliţa treşi/Cavaleru-aleji‖ 

[19]. Şi iarăşi urmează strigăturile de la început. Totul se repetă de nenumărate ori. 

Când jocul „Băsmăluţa‖ este interpretat în vizorul comunităţii, cuplurile căsătorite nu 

participă, ele pot fi antrenate în cazuri când dansul respectiv are loc în cadrul obiceiurilor de 

familie. Invitaţia la dans are loc numai cu permisiunea unuia dintre soţi, cu atât mai mult pentru a 

se săruta, contrar, sărutul este considerat un fapt nedemn, ruşinos. În nordul Basarabiei dansul 

respectiv este interpretat cu paşi săltaţi, braţele cu ţinută de horă, oblic, lăsate în jos sau pe 

umerii partenerilor. În localităţile sudice, pasul de bază este executat cu piciorul drept deplasat în 
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partea dreaptă, stângul alăturându-i-se: doi paşi mici îndepliniţi pe toată talpa, începuţi cu 

piciorul drept şi finisaţi în poziţia a VI-a a picioarelor, continuaţi cu alţi doi paşi mari încrucişaţi 

în faţă, apoi în spate, sau invers, care simbolizează drumul vieţii. Braţele partenerilor sunt îndoite 

în coate cu palmele sau degetele mici prinse între ele în lanţ, sub formă de „cârligele‖, 

obţinându-se un cerc al braţelor. „Cercul include sensurile armoniei prin comunicare, iar 

cunoaşterea este raportată la posibilităţile limitate ale fiinţei‖ [20, p. 31-32]. Rareori, jocul poate 

fi desfăşurat şi în partea stângă, păstrând maniera de interpretare. Maniera de interpretare a 

dansului respectiv promovează o stare de comunicare care reflectă veselia, încrederea, 

comportarea frumoasă, executarea întocmai a regulilor de succesiune a jocului, ţinuta elegantă, 

promovând un ansamblu întreg de mijloace şi expresii care alcătuiesc stilul dansului. Stilul 

îmbogăţit cu diverse gesturi, semne, iniţiază comunicarea. Invitaţia la dans poate fi realizată prin 

semnul „a face din ochi‖, semn cu mâna, a atinge umărul sau capul invitatului cu băsmăluţa, a 

cuprinde gâtul persoanei alese cu băsmăluţa ţinută de ambele capete de către cel ce invită, a 

cuprinde invitatul de umăr, de talie, toate acestea exprimă o intenţie cu o semnificaţie frumoasă. 

În dansul de pereche din mijlocul cercului, interpreţii în ţinută de polcă, pornesc cu paşi 

comuni păstrând ritmul muzicii şi maniera locală de joc, evoluând în combinaţii solistice 

interesante improvizează noi elemente coregrafice de o tehnicitate deosebita executate într-un 

tempo crescendo.  

În peisajul general al dansului folcloric naţional jocul ritual „Băsmăluţa‖ completează 

bogata paletă a folclorului coregrafic prin manifestările ce se ridică la trepte nebănuite de 

rafinament artistic. 
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