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ORDIN 

cu privire la aprobarea Programei de curs opŃional  

     CULTURĂ ŞI TRADIłII AROMÂNE, 

pentru clasele învăŃământului primar, gimnazial, liceal 

În conformitate cu prevederile Legii învăŃământului nr. 84/1995, 
republicate, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 366/2007 privind 
organizarea şi funcŃionarea Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi 
Tineretului,  
 

Ministrul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului 
emite prezentul ordin: 
 

Art.1. Se aprobă programa de curs opŃional CULTURĂ ŞI TRADIłII 

AROMÂNE, pentru clasele învăŃământului primar, gimnazial, liceal.  

Programa se află în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.2.  DirecŃia Generală Management ÎnvăŃământ Preuniversitar, DirecŃia  

Generală ÎnvăŃământ în Limbile MinorităŃilor şi RelaŃia cu Parlamentul, DirecŃia 

Generală Management Resurse Umane, inspectorate şcolare şi unităŃi de 

învăŃământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  

MINISTRU, 

Cristian Mihai AdomniŃei 

Bucureşti 

Nr. 1513 

Data 13.07.2007 
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CULTURĂ ŞI TRADIłII AROMÂNE 
 

Clasele: a VII-a – a VIII-a 
Durata: 2 ani 
Numă de ore / săptămână: 1 oră 
Număr total de ore: 72 de ore (clasa a VII-a – 36 de ore; clasa a VIII-a – 36 
de ore) 

ARGUMENT 
 

Patrimoniul cultural al aromânilor cuprinde o bogată literatură 
folclorică şi o remarcabilă literatură cultă, din păcate prea puŃin cunoscută şi 

studiată.  

Prezentul opŃional se doreşte a fi o pledoarie necesară pentru 
cunoaşterea şi valorificarea creaŃiilor folclorice într-un sistem organizat de 

învăŃare, susŃinut de bogăŃia şi diversitatea acestor „surse nesecate”, care să 
constituie pentru generaŃiile prezente şi viitoare repere morale de înaltă 

valoare. 
Constantin Noica subliniază faptul că  „experienŃa noastră spirituală 

ar putea nu numai să ne înveŃe cum să fim noi înşine întru lumea de astăzi, 

dar şi cum să fim de folos unei astfel de lumi înnoitoare” (Constantin Noica,  
Sentimentul românesc al fiinŃei, Edit. Humanitas, 1996, p. 9). Nu ne putem 

integra în marea familie euroatlantică, fără a putea prezenta ceea ce îi  
defineşte pe aromâni. 

Cursul opŃional îşi propune să stabilească temele şi motivele populare 

care au stat la baza creaŃiilor culte, lirice şi epice, studiate de elevi la clasă, 
în gimnaziu.  

Prin cunoaşterea şi valorificarea speciilor literare mai sus menŃionate,  
se urmăreşte aducerea, cât mai aproape de elevi, a glasului înaintaşilor, care  

şi-au exprimat trăirile şi năzuinŃele în creaŃii orale de o neasemuită 
frumuseŃe. 

Pe lângă genurile şi speciile aparŃinând literaturii populare şi culte, 

elevii vor cunoaşte creaŃiile marilor poeŃi aromâni, tradiŃiile legate de 
naştere, de nuntă şi obiceiurile specifice sărbătorilor de Paşte şi Crăciun.  

Orele vor contribui la îmbogăŃirea  şi nuanŃarea vocabularului elevilor, 
la o mai bună înŃelegere a unor fragmente din operele pe care le vor studia 

mai târziu, în clasele liceale. 
IntenŃionăm prin acest demers să demonstrăm elevilor că în cultură 

nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie transmis urmaşilor, care să preia şi să 

simtă  frumosul de lângă ei şi chiar să-l producă. 

 



 2 

Notă 

• Aspectele de ordin lingvistic cuprinse în curriculum vor respecta normele 

„DicŃionarului Aromân” de acad. Matilda Caragiu MarioŃeanu, Editura 

Enciclopedică, 1997. 

• Obiectivele de referinŃă şi activităŃile de învăŃare notate cu * se adaugă la 

clasa a VIII-a. 

OBIECTIVE CADRU 

I.  Dezvoltarea capacităŃii de receptare a mesajului oral 

II. Dezvoltarea capacităŃii de exprimare orală, realizată preponderent  

prin activităŃi de descoperire a structurilor lingvistice 

III. Dezvoltarea capacităŃii de receptare a mesajului scris 

IV. Dezvoltarea capacităŃii de exprimare scrisă 

V. Dezvoltarea atitudinii de empatie culturală şi interculturală 

VI.  Dezvoltarea gustului estetic al elevilor 

    Obiective de referinŃă             ActivităŃi de învăŃare 
I. Dezvoltarea capacităŃii de 
receptare a mesajului oral 
 1.să înŃeleagă semnificaŃia generală 
a mesajului oral, sesizând progresia 

şi coerenŃa ideilor exprimate; 

• ExerciŃii de identificare a 

cuvintelor cheie într-un mesaj 
oral; 

• ExerciŃii de rezumare a unor 

mesaje orale* 

• ExerciŃii de dezvoltare a unui 

enunŃ / cuvânt într-o secvenŃă 

textuală orală; 

II.  Dezvoltarea capacităŃii de 

exprimare orală  
1. să-şi adapteze vorbirea la situaŃii 

speciale sau neprevăzute de dialog 
sau monolog; 

2. să prezinte experienŃe de familie 
privitoare la tradiŃii şi obiceiuri; 
3. să discute despre cauzele care duc 

la pierderea unor obiceiuri; 

• ExerciŃii de comunicare orală 

în contexte formale sau 

informale; 

• ExerciŃii de comunicare în 

grup; 

• ExerciŃii de exprimare a 

opiniilor; 

• ExerciŃii de utilizare a 

elementelor nonverbale într-un 
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dialog*; 

III. Dezvoltarea capacităŃii de 

receptare a mesajului scris 
1. să recunoască modalităŃi specifice 

de organizare a textului epic şi 
procedee de expresivitate în textul 

liric; 
  

• ExerciŃii de identificare a 

structurilor textelor epice şi 
lirice* 

• ExerciŃii de discriminare a 

trăsăturilor specifice celor două 
genuri în textele literare studiate; 

• ExerciŃii de identificare şi de 

receptare a unor procedee de 

expresivitate artistică*; 

IV Dezvoltarea capacităŃii de 
exprimare scrisă 
1. să identifice valori etice şi 

culturale într-un text, exprimându-şi 

impresiile şi preferinŃele;  

2. să utilizeze în redactarea unui text 
propriu cunoştinŃele de morfologie, 
folosind adecvat semnele de 

ortografie şi de punctuaŃie; 
3. să analizeze şi să interpreteze texte 

literare care se referă la tradiŃiile 
aromâne;  

• ExerciŃii de analiză a elementelor 

etice şi culturale descoperite într-
un text, de exprimare a propriei 

atitudini faŃă de ele, într-un text 

argumentativ*;  

• ExerciŃii de utilizare corectă a 

categoriilor morfologice studiate 
în redactarea unui text;  

• ExerciŃii de realizare a 

expresivităŃii cu ajutorul semnelor 

de punctuaŃie*;  

• ExerciŃii morfologice de 

exprimare scrisă corectă; 

V. Dezvoltarea atitudinii de 
empatie culturală şi interculturală 
1. să identifice asemănări şi 
deosebiri între tradiŃii şi obiceiuri 

aromâne şi cele româneşti*; 

• ExerciŃii de identificare a 

diferenŃelor dintre obiceiurile 

tradiŃionale româneşti şi 

aromâne*; 

• ExerciŃii de identificare a 

asemănărilor dintre obiceiurile 

tradiŃionale româneşti şi 

aromâne*; 

VI. Dezvoltarea gustului estetic al 
elevilor 
 1. să sesizeze diferenŃele valorice 
între produsul artistic şi nonartistic. 

• ExerciŃii de identificare a figurilor 
de stil şi de explicare  a 

semnificaŃiilor acestora în 

context*; 

• ExerciŃii de ilustrare prin desen, 
grafică, pictură, colaje etc., a unor 

fragmente din textele studiate.  
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CONłINUTURI 
 

UnităŃile de conŃinut tipărite cu * constituie noŃiuni pentru clasa a VIII-a 

Prezentare generală 
I. Lectura 
   Textul 

• Texte literare: 

- textul narativ; 

- textul liric*. 
   II. Practica raŃională şi funcŃională a limbii 

1. Comunicarea orală: 

• adecvarea elementelor nonverbale la mesaj; 

• adaptarea la particularităŃile interlocutorului; 

• exprimarea unui punct de vedere personal. 

2. Comunicarea scrisă: 

• exprimarea în scris a unui punct de vedere personal; 

• comentarea unor secvenŃe din textele studiate; 

• structurarea textului argumentativ*; 

• scrierea după imaginaŃie; 

• tipuri de compoziŃii după texte literare. 

  III. Elemente de construcŃie a comunicării 
Morfologie 
1. Verbul  - modurile, formele trecutului 
                 - valori stilistice ale verbului * 

2. Substantivul - substantive compuse 
                         - cazurile substantivului* 

3. Pronumele - nehotărât, relativ-interogativ 

                      - aplicaŃii*  
4. Numeralul  - exerciŃii  

5. Adjectivul - grade de comparaŃie 
                       - valori stilistice* 

6. Adverbul - adverbul relativ –interogativ 

                    - adverbul nehotărât* 
7. PrepoziŃia - exerciŃii 

8. ConjuncŃia - exerciŃii 
9. InterjecŃia  - exerciŃii 

IV. TradiŃii şi obiceiuri: 

• naşterea; 

• nunta; 
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• obiceiuri de Crăciun, Anul Nou şi Paşti; 

• cântecul aromânesc; jocul. 

ModalităŃi de evaluare 
• Realizarea de proiecte, portofolii 

• Organizarea de concursuri literare 

• Organizarea de spectacole artistice şi expoziŃii 
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