“Cântec, joc și voie bună - istorie, obiceiuri și tradiții” - ediția I 2016 - FAZA LOCALĂ

Instituţia coordonatoare: Școala Gimnazială „George Călinescu” Iaşi

Scopul proiectului: Promovarea valorilor tradiţionale autentice, multiculturale şi multietnice
prin popularizarea specificului şi potenţialului local.

Obiectivele proiectului:


Ob. 1 Cunoaşterea şi conservarea patrimoniului tradițional local



Ob. 2 Valorificarea materialului documentar specific zonei



Ob. 3 Cultivarea valorilor democratice în sprijinul multiculturalităţii



Ob. 4 Promovarea imaginii comunităţii prin evidenţierea specificului local, tradițional



Ob.5 Angrenarea în concurs a copiilor talentaţi din medii sociale, culturale şi
educaţionale diferite

Proiectul își propune să-i sprijine pe elevi și pe cadrele didactice în identificarea şi
cunoaşterea potenţialului cultural din zona de rezidenţă, să dezvolte creativitatea și
imaginația acestora, să contribuie la creșterea gradului de socializare, să contribuie la
promovarea valorilor tradiționale în rândul populației școlare și a comunității locale.
„Cântec, joc şi voie bună - istorie, obiceiuri şi tradiţii”, este un proiect educațional care se
adresează elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal, înalt abilitați sau care se confruntă cu
diverse probleme (dizabilități, care aparțin unor minorități, din grupuri dezavantajate, cu
probleme de ordin emoțional, cu părinți plecați în străinătate, în risc de abandon școlar, etc.)

Secțiuni concurs:

Secțiunea I - Prezentarea unei reţete culinare tradiționale românești și a unei personalități
locale (din zona folclorică, etnografică, istorică);
Secțiunea II - Descrierea unui obicei/interpretarea scenică a unui obicei/prezentarea unui
cântec sau dans tradițional românesc;
Secțiunea III - Măşti tradiționale;
Secțiunea IV - Cadre didactice/referate cu tema: ”Tradiții, obiceiuri și datini populare”.

Data și locul organizării concursului:
28 noiembrie, interval orar 12.00-18.00 - Sala de sport a Școlii Gimnaziale ”George
Călinescu” din Iași - pentru secțiunile I, II și III, adresate elevilor
29 noiembrie, interval orar 14.00-17.00 - Școala Gimnazială ”George Călinescu” din Iași pentru secțiunea IV, adresată cadrelor didactice

În fișierele atașate veți găsi fișa de înscriere
Pentru mai multe detalii/informații puteți contacta coordonatorul proiectului, telefonic sau
pe e-mail:
Prof. consilier școlar Daniela Rusu, adresa e-mail: dana_iasi2001@yahoo.com; nr. tel:
0755929777.

