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 În cadrul programului Şcoala altfel, „Să ştii mai multe, să fii mai bun” elevii 

claselor primare, împreună cu doamnele învăţătoare au propus şi realizat o activitate-

atelier dedicată valorificării obiectelor, mecanismelor şi tradiţiilor populare din această 

zonă, cultivării respectului faţă de obiecte şi meşteşuguri specifice locului, păstrării din 

generaţie în generaţie a acestei moşteniri culturale, precum şi dezvoltării sentimentelor de 

preţuire faţă de muncă în general şi munca meşterilor populari în special. 

 Activitatea s-a desfăşurat miercuri, 29 martie 2017, sub forma unor ateliere de câte 

două clase, în mai multe etape. 

 Prima etapă a presupus realizarea decorului, într-o sală de clasă, care a imitat cu 

succes o cameră ţărănească cu specific local, precum şi dotarea acesteia cu câteva din 

mecanismele populare cu ajutorul cărora se puteau crea obiectele din decor: război de 

ţesut, vârtelniţă, sucală, răşchitor. 

 

 

Interior de casă ţărănească bârgăuană 



 

 În următoarea etapă, elevii, coordonaţi de către doamnele învăţătoare, au prezentat 

obiecte populare de decor al caselor ţărăneşti: ştergare, covoare, cergi, piese ale 

costumului popular: ii, brâie, curele, pânzături, opinci, năfrămi, pieptare, cioareci, 

sumane. S-au avut în vedere următoarele criterii: vechimea, apartenenţa, utilizarea, 

motivul alegerii, elevii fiind felicitaţi şi înccurajaţi să preţuiască aceste valori culturale 

autentice. 

 

 



 

 Pasul următor a fost reprezentat de mânuirea obiectelor şi a mecanismelor populare 

existente în cadrul expoziţiei realizate odată cu decorul. Elevii au fost încurajaţi să depene 

fire de lână, să facă ţevi cu aţă pentru ţesut, să înveţe să ţeasă, să înşire aţa pe răşchitor, 

coordonaţi de doamnele învăţătoare, monitorizaţi de către Inspectoratul Şcolar Judeţean 

şi de către Conducerea Şcolii. 

 

 



 

Utilizarea mecanismelor populare 

 Atelierele s-au încheiat cu vizită la un meşter creator de costume populare 

tradiţionale. Elevii au văzut cum se creează o pânzătură cu ajutorul stativelor - a 

războiului de ţesut, cum se decorează prin coasere cu alesătură, cum se obţin franjurii, 

brâiele, cămaşa, poalele, pieptarul, fiind impresionaţi de migala şi frumuseţea pieselor 

obţinute, dar şi de durata muncii manuale, faţă de munca mecanizată, care realizează 

ţesături cu ajutorul războaielor de ţesut industriale. 

                              



 

  




