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CONCURS INTERȘCOLAR DE JOCURI TRADIȚIONALE

Brașovul va deveni pentru o zi Capitala Jocurilor Tradiționale, prin organizarea 
Concursului interșcolar Auraș Păcuraș, adresat copiilor din ciclurile primare și gimnaziale 
de învățământ, derulat în cadrul proiectului cultural „Brașovul, capitala jocurilor 
tradiționale”.

 Proiectul este implementat de Biblioteca Județeană „George Barițiu” și finanțat 
printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României, în cadrul 
Programului PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului 
cultural European, cu o finanțare nerambursabilă în valoare de 65.156,60 RON.

Pe 9 iunie 2015, peste 300 de copii de la 14 școli brașovene se vor întrece în cadrul 
unui concurs interșcolar de jocuri tradiționale, jocuri revitalizate și care fac parte din 
patrimoniul cultural imaterial din zona istorică a Țării Bârsei. Acțiunea se va desfășura pe 
terenul de sport al Liceului Aprily Lajos din Brașov și în cadrul acesteia se vor juca patru 
jocuri românești vechi, un joc practicat de comunitatea germană și un joc aparținând culturii 
etniei maghiare. 

”În foc”, ”De-a găurelele”, ”Tzicul” (De-a bătutele), Joc săsesc cu cercuri, ”De-a 
borcănelul”, ”Nuiaua”  sunt doar câteva dintre jocurile vechi scoase la lumina de 
consultantul științific al proiectului, istoricul Alexandru Stănescu, care le-a transcris într-un 
limbaj accesibil generației actuale de copii. 

Elevii participanți la competiție au fost în ultimele săptămâni familiarizați de către 
profesorii coordonatori ai școlilor înscrise la acțiune cu regulile celor șase jocuri care vor fi 
derulate în cadrul concursului interșcolar.  La rândul lor, 18 cadre didactice și 10 voluntari au 
fost instruiți asupra modului de derulare a jocurilor tradiționale și a instrumentelor folosite în 
timpul desfășurării acestora, în cadrul unei sesiuni de formare. 
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Școlile cu cei mai buni elevi participanți la concursul interșcolar de jocuri tradiționale 
vor fi premiate, premiile constând în echipamente/materiale necesare orelor de sport, în acest 
fel Biblioteca Județeană ”George Barițiu” Brașov încuranjând activitatea sportivă și 
dezvoltarea spiritului competițional în rândul copiilor. De asemenea, toți participanții vor 
primii diplome de participare și  brelocuri simbolizând logo-ul proiectului cultural. 

Proiectul „Brașovul, capitala jocurilor tradiționale” urmărește revitalizarea, 
promovarea și valorificarea jocurilor tradiționale pentru copii ca și componente ale 
patrimoniului cultural imaterial și ale multiculturalismului din regiunea de Sud-Est a 
Transilvaniei.  Prin evenimentele prevăzute în cadrul proiectului, cum este și cel din data de 9
iunie a.c., Biblioteca Județeană Brașov și-a propus să promoveze și să conserve autenticitatea 
și frumusețea obiceiurilor și elementelor de patrimoniu local, cu accent pe jocurile din tradiția
multiculturală a Brașovului și din împrejurimile acestuia.
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