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Să reinventăm joaca 
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Braşov, capitala jocurilor tradiţionale 

 

Foto: Bogdan Bălaş 

 

Autor: Mihaela Grădinaru, 10.06.2015 

• Elevii de la 13 şcoli din judeţ s-au întrecut, ieri, la joacă, în concursul interşcolar „Auraş Păcuraş“  

 

Terenul de sport al Liceului „Aprily Lajos“ din Braşov a răsunat de veselie, ieri dimineaţă, cînd peste 

400 de copii s-au întrecut la joacă. Deşi organizatorii aşteptau în jur de 250 de copii, numărul a fost 

aproape dublu, cei mici fiind dornici să participe la Concursul interşcolar „Auraş Păcuraş“ organizat 

special pentru elevii din ciclurile primare şi gimnaziale de învăţămînt. Astfel, timp de cîteva ore, 

Braşovul a fost „capitala jocurilor tradiţionale“.  

„Participă peste 400 de copii de la clasa pregătitoare pînă la clasa a VII-a. Ei sînt împărţiţi în trei 

grupe, iar la final primele trei locuri vor fi recompensate. Premiile constau în material sportiv pentru 

şcoli. Scopul acestui concurs este să-i facem pe copii să vadă că există şi un alt mod de a petrece 

timpul liber, să-i facem să interacţioneze, să socializeze, să fie şi altruişti, pentru că aici participă şi 

pentru şcoli, nu primesc premii personale. Prin proiect noi am prevăzut să fie 266 de copii, adică 

fiecare şcoală să vină cu cîte 20 de copii, dar avem aproape dublu. Am avut o sesiune de informare 

cu cadrele didactice, le-au plăcut jocurile şi ne-au propus să vină cu mai mulţi copii, ceea ce pe noi ne 

bucură, pentru că fiecare copil care participă la joc poate să îl practice acasă împreună cu prietenii“, 

a spus Ioana Şchiopu, manager de proiect.  

 

Bani europeni pentru joacă  

 

Proiectul intitulat „Braşov, capitala jocurilor tradiţionale“ este implementat de Biblioteca Judeţeană 
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„George Bariţiu” şi a fost finanţat printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi 

Guvernul României, în valoare de peste 65.000 lei, în cadrul Programului PA17/ RO13 Promovarea 

diversităţii în cultură şi artă în cadrul Patrimoniului Cultural European.  

Copiii de la 13 şcoli braşovene s-au întrecut în jocuri tradiţionale şi jocuri revitalizate, care fac parte 

din patrimoniul cultural imaterial din zona istorică a Ţării Bîrsei. Copiii au jucat în total şase jocuri: 

patru jocuri româneşti vechi, un joc practicat de comunitatea germană şi un joc aparţinînd culturii 

etniei maghiare. „În foc“, „De-a găurelele“, „Tzicul“ (De-a bătutele), Joc săsesc cu cercuri, „De-a 

borcănelul“ şi „Nuiaua“ sînt doar cîteva dintre jocurile vechi scoase la lumină de consultantul 

ştiinţific al proiectului, istoricul Alexandru Stănescu, care le-a transcris într-un limbaj accesibil 

generaţiei actuale de copii. 

Elevii care au participat la competiţie au fost în ultimele săptămîni familiarizaţi de către profesorii 

coordonatori ai şcolilor înscrise la acţiune cu regulile celor şase jocuri care au fost derulate în cadrul 

concursului interşcolar. La rîndul lor, 18 cadre didactice şi 10 voluntari au fost instruiţi asupra 

modului de derulare a jocurilor tradiţionale şi a instrumentelor folosite în timpul desfăşurării 

acestora, în cadrul unei sesiuni de formare. Proiectul „Braşovul, capitala jocurilor tradiţionale” 

urmăreşte revitalizarea, promovarea şi valorificarea jocurilor tradiţionale pentru copii ca şi 

componente ale patrimoniului cultural imaterial şi ale multiculturalismului din regiunea de Sud-Est a 

Transilvaniei.  

 

Plan de viitor  

 

Tot în cadrul acestui proiect, Biblioteca Judeţeană Braşov şi-a propus să promoveze şi să conserve 

autenticitatea şi frumuseţea obiceiurilor şi elementelor de patrimoniu local, cu accent pe jocurile din 

tradiţia multiculturală a Braşovului şi din împrejurimile acestuia. Următorul eveniment va fi un 

festival al jocurilor tradiţionale care se va desfăşura în a doua parte a lunii septembrie la Braşov şi se 

va adresa atît copiilor, cît şi adulţilor, fie ei braşoveni sau turişti. La festival vor fi organizate 10-12 

jocuri tradiţionale.  

 

Cîştigătorii la joacă  

 

La finalul concursului, cele mai bune echipe au fost premiate, fiecare copil primind diplome de 

participare şi brelocuri cu sigla evenimentului.  

 

Cîştigătoare au fost următoarele şcoli:  

 

GRUPA I (cls. 0, cls 1, cls 2) 

Locul 1 - Şcoala gimnazială nr. 1 Zărneşti 

Locul 2 - Şcoala gimnazială nr. 6 Braşov 

Locul 3 - Şcoala gimnazială nr. 14 Braşov 
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GRUPA II (cls. 3, cls 4) 

Locul 1 - Şcoala gimnazială nr. 19 Braşov 

Locul 2 - Şcoala gimnazială nr. 11 Braşov 

Locul 3 - Liceul „Aprily Lajos“ Braşov 

GRUPA III (cls. 5, cls 6, cls 7) 

Locul 1 - Şcoala gimnazială nr. 1 Zărneşti 

Locul 2 - Şcoala gimnazială nr. 15 Braşov 

Locul 3 - Liceul „Andrei Mureşanu“ Braşov 

http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=actualitate&s_id=147207 

 

 

TRANSILVANIA EXPRES – MYTEX 

 

Educaţie 

BRAŞOV. 400 de elevi au fost pentru câteva ore „copiii universali” 

Liliana Jighira 

Ma, 09 Iun 2015, 13:42 

 

A fost mult freamăt vesel astăzi în Curtea Colegiului Naţional „Aprily Lajos”. Peste 400 de copii, de la 

clasa pregătitoare până la clasa a VII-a, din 13 şcoli gimnaziale ale municipiului Braşov şi din Zărneşti, 

http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=actualitate&s_id=147207
http://www.mytex.ro/component/aimytex/?view=fsearch&layout=search&limit=51&catid=307:educatie
http://www.mytex.ro/component/content/article/303-educatie/gimnaziu/332665-brasov-400-de-elevi-au-fost-pentru-cateva-ore-copiii-universali.html
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au participat la Concursul interșcolar „Auraș Păcuraș”, organizat de Biblioteca Judeţeană „George 

Bariţiu” Brașov în cadrul proiectului cultural „Brașovul, capitala jocurilor tradiţionale”. 

Adulţii prezenţi în curtea colegiului au avut senzaţia întoarcerii în timp în copilăria lor, când curtea 

şcolii era la fel de plină de elevi care se jucau împreună, înainte ca jocurile pe computer şi 

gadgeturile de orice fel să le fure această plăcere a „copilului universal” („Copilul, încălecat pe băţul 

său, gândeşte că se află călare pe un cal de cei mai straşnici, pe care aleargă, cu voie bună şi-l bate cu 

biciul şi-l struneşte cu tot dinadinsul, şi răcneşte la el din toată inima, de-ţi ie auzul...” scria 

nemuritorul Ion Creangă). 

Participanţii la concurs s-au întrecut în şase jocuri tradiţionale, care au fost revitalizate și fac parte 

din patrimonial cultural imaterial din zona istorică a Ţării Bârsei, patru jocuri românești vechi, un joc 

practicat de comunitatea săsească și un joc aparţinând culturii etniei maghiare din zonă. „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 lumină de consultantul știinţific al proiectului, prof. 

Alexandru Stănescu, doctor în istorie, care le-a transcris într-un limbaj accesibil generaţiei actuale de 

copii. 

La „Auraș Păcuraș” au fost jocuri de strategie, de îndemânare, de viteză, de coordonare, care au 

stimulat spiritul de echipă, dar şi spiritul de competiţie individuală, care i-au învăţat să respecte 

reguli, jocuri care le-au pus corpul, dar şi mintea în mişcare. Copiii s-au jucat cu mare poftă, unii 

continuând la mult timp după ce întrecerea se încheiase. Au fost chiote de veselie, strigăte şi 

scandări de încurajare, izbucniri eliberatoare după o reuşită, dar şi icnete de efort şi de năduf după o 

ratare, dar peste toate a fost marele triumf al copilăriei trăite măcar pentru câteva ore în aer liber, 

cu bucurie fără limite. 

Școlile cu cei mai buni elevi participanţi la concurs au fost premiate cu echipamente/materiale 

necesare orelor de sport. De asemenea, toţi participanţii au primit diplome și brelocuri simbolizând 

logoul proiectului. 

Elevii participanţi la competiţie au fost instruiţi în ultimele săptămâni de către profesorii 

coordonatori ai școlilor înscrise în concurs privind regulile de derulare a celor șase jocuri. 18 cadre 

didactice și 10 voluntari au fost la rândul lor pregătiţi aupra modului de derulare  a jocurilor 

tradiţionale în timpul unei sesiuni de formare. 

Proiectul cultural este finanţat printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul 

României, în cadrul Programului PA17/RO13 Promovarea diversităţii în cultură și artă în cadrul 

patrimoniului cultural European, cu o finanţare nerambursabilă în valoare de 65.156,60 RON 

Proiectul „Brașovul, capitala jocurilor tradiţionale” urmărește revitalizarea, promovarea și 

valorificarea jocurilor tradiţionale pentru copii ca și componente ale patrimoniului cultural imaterial 

și ale multiculturalismului din regiunea de Sud-Est a Transilvaniei.  

http://www.mytex.ro/component/content/article/303-educatie/gimnaziu/332665-brasov-400-de-

elevi-au-fost-pentru-cateva-ore-copiii-universali.html 

http://www.mytex.ro/component/content/article/303-educatie/gimnaziu/332665-brasov-400-de-elevi-au-fost-pentru-cateva-ore-copiii-universali.html
http://www.mytex.ro/component/content/article/303-educatie/gimnaziu/332665-brasov-400-de-elevi-au-fost-pentru-cateva-ore-copiii-universali.html
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TRANSILVANIA EXPRES – AGENDA LOCALĂ 

15 IUNIE 2015 
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PRESĂ AUDIOVIDEO 

 

RADIO TELEVIZIUNEA TRANSILVANIA (RTT) 

La Braşov s-a reinventat joaca 

Data publicarii 10.06.2015 

 

Sute de copii au vrut să fie cei mai buni la jocuri tradiţionale. 

Elevii de la 13 şcoli din judeţ s-au întrecut, ieri, la joacă, în concursul interşcolar „Auraş Păcuraş“  

 

Terenul de sport al Liceului „Aprily Lajos“ din Braşov a răsunat de veselie, ieri dimineaţă, cînd peste 

400 de copii s-au întrecut la joacă. Deşi organizatorii aşteptau în jur de 250 de copii, numărul a fost 

aproape dublu, cei mici fiind dornici să participe la Concursul interşcolar „Auraş Păcuraş“ organizat 

special pentru elevii din ciclurile primare şi gimnaziale de învăţămînt. Astfel, timp de cîteva ore, 
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Braşovul a fost „capitala jocurilor tradiţionale“.  

„Participă peste 400 de copii de la clasa pregătitoare pînă la clasa a VII-a. Ei sînt împărţiţi în trei 

grupe, iar la final primele trei locuri vor fi recompensate. Premiile constau în material sportiv pentru 

şcoli. Scopul acestui concurs este să-i facem pe copii să vadă că există şi un alt mod de a petrece 

timpul liber, să-i facem să interacţioneze, să socializeze, să fie şi altruişti, pentru că aici participă şi 

pentru şcoli, nu primesc premii personale. Prin proiect noi am prevăzut să fie 266 de copii, adică 

fiecare şcoală să vină cu cîte 20 de copii, dar avem aproape dublu. Am avut o sesiune de informare 

cu cadrele didactice, le-au plăcut jocurile şi ne-au propus să vină cu mai mulţi copii, ceea ce pe noi ne 

bucură, pentru că fiecare copil care participă la joc poate să îl practice acasă împreună cu prietenii“, 

a spus Ioana Şchiopu, manager de proiect.  

 

Bani europeni pentru joacă  

 

Proiectul intitulat „Braşov, capitala jocurilor tradiţionale“ este implementat de Biblioteca Judeţeană 

„George Bariţiu” şi a fost finanţat printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi 

Guvernul României, în valoare de peste 65.000 lei, în cadrul Programului PA17/ RO13 Promovarea 

diversităţii în cultură şi artă în cadrul Patrimoniului Cultural European.  

Copiii de la 13 şcoli braşovene s-au întrecut în jocuri tradiţionale şi jocuri revitalizate, care fac parte 

din patrimoniul cultural imaterial din zona istorică a Ţării Bîrsei. Copiii au jucat în total şase jocuri: 

patru jocuri româneşti vechi, un joc practicat de comunitatea germană şi un joc aparţinînd culturii 

etniei maghiare. „În foc“, „De-a găurelele“, „Tzicul“ (De-a bătutele), Joc săsesc cu cercuri, „De-a 

borcănelul“ şi „Nuiaua“ sînt doar cîteva dintre jocurile vechi scoase la lumină de consultantul 

ştiinţific al proiectului, istoricul Alexandru Stănescu, care le-a transcris într-un limbaj accesibil 

generaţiei actuale de copii. 

Elevii care au participat la competiţie au fost în ultimele săptămîni familiarizaţi de către profesorii 

coordonatori ai şcolilor înscrise la acţiune cu regulile celor şase jocuri care au fost derulate în cadrul 

concursului interşcolar. La rîndul lor, 18 cadre didactice şi 10 voluntari au fost instruiţi asupra 

modului de derulare a jocurilor tradiţionale şi a instrumentelor folosite în timpul desfăşurării 

acestora, în cadrul unei sesiuni de formare. Proiectul „Braşovul, capitala jocurilor tradiţionale” 

urmăreşte revitalizarea, promovarea şi valorificarea jocurilor tradiţionale pentru copii ca şi 

componente ale patrimoniului cultural imaterial şi ale multiculturalismului din regiunea de Sud-Est a 

Transilvaniei.  

http://stiri.rttbrasov.ro:8085/SitePages/DetaliiStire.aspx?idc=1201 

 

Jurnalul RTT – 10 iunie 2015 

 

http://stiri.rttbrasov.ro:8085/SitePages/DetaliiStire.aspx?idc=1201
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https://www.facebook.com/970623822970528/videos/vb.970623822970

528/992746624091581/?type=2&theater 

 

 

 

REȚ ELE SOCIALIZARE 

 

FACEBOOK 

 Pagina  Brasov, Capitala Jocurilor Traditionale 

https://www.facebook.com/pages/Brasov-Capitala-Jocurilor-

Traditionale/970623822970528?ref=hl 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/970623822970528/videos/vb.970623822970528/992746624091581/?type=2&theater
https://www.facebook.com/970623822970528/videos/vb.970623822970528/992746624091581/?type=2&theater
https://www.facebook.com/pages/Brasov-Capitala-Jocurilor-Traditionale/970623822970528?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Brasov-Capitala-Jocurilor-Traditionale/970623822970528?ref=hl

