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ARGUMENT 

         Păstrarea identităţii naţionale trebuie să dobândească prioritate în context european  .                   

Comunitatea locală întreagă trebuie educată în spiritul respectului pentru folclor, tradiţii, 

trecut, pentru ca fiecare membru al acesteia să devină conştient de faptul că este parte integrantă 

a istoriei. Pârghia de legătură şi liantul cu reprezentanţii comunităţilor şi ai autorităţilor locale, 

este şcoala, care poate contribui la formarea  şi dezvoltarea aptitudinilor necesare construirii unei 

societăţi durabile asigurată de păstrarea intactă a tradiţiilor româneşti. 

 Prin frumuseţea melodiei , prin supleţea şi expresivitatea mişcărilor, prin voiciunea pe care 

o imprimă oamenilor, biceiurile populare contribuie intr-o mare măsură în realizarea educaţiei 

pentru valori folclorice naţionale.Muzica populară si  strigăturile, devin puternice mijloace de 

descoperire şi valorificare a posibilităţilor spirituale, creatoare a poporului român. 

     SCOP 

     Dezvoltarea unei imagini culturale proprii, a unui spaţiu cultural caracteristic prin cunoaşterea 

folclorului românesc în vederea integrării în lume şi consolidarea  relaţiilor de colaborare, de 

parteneriat activ cu comunitatea pentru redescoperirea şi asigurarea continuităţii tradiţiilor. 

     OBIECTIVE 

1.  Implicarea cadrelor didactice şi a copiilor  în  acţiuni  concrete  vizând  familiarizarea cu  

folclorul românesc; 

2. Contribuţia activă la conservarea  creaţiei  populare  în  general  şi  creaţia  populară  a  

zonelor  direct  implicate,  în  particular; 

3. Dezvoltarea  capacităţii  de  interrelaţionare  la  nivelul  grupului  din  care  fac  parte  şi  la  

nivelul  comunităţii  locale; 

4. Motivarea  copiilor şi cadrelor didactice în  demersul  de  receptare  a  unor  creaţii  valoroase; 

  GRUP ŢINTĂ 

         Copii, parinti, cadre didactice (educatori, învăţători, profesori) din învăţământul 

preuniversitar, preocupaţi de redescoperirea şi asigurarea continuităţii tradiţiilor româneşti 

 Copiii din unitate prezinta  programul artistic. 

 Cadre didactice din unitate si alte institutii partenere  - prezentări Power-Point, articole , filme, 

proiecte, fotografii specifice zonei din care provin.  

 

 

 

 COORDONATORI  PROIECT “IN LUMEA MUZICII” 

Prof. Anuşcă-Popa  Anca  Corina- director  Şcoala Gimnazială “Mihail  Sadoveanu” Vaslui 

Prof. Popovici  Horia -Şcoala Gimnazială “Mihail  Sadoveanu” Vaslui,  

   

 

 

 

 



  ORGANIZATORI :  

              Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui 

Prof. Roman Loredana -Inspector  şcolar general,   

Prof. Cătănescu Mariana -Elisabeta -Inspector  şcolar general adjunct,   

Prof. Mustățea  Monica -Inspector  pentru activități extrașcolare,   

Prof. Ciubotaru Cristin - Inspector specialitatea arte,  

Prof. Lefter  Daniela- Inspector   perfecţionare ,  

Prof. Năstase Petronela-Inspector învăţământ primar, 

Prof.Popescu  Zoica -Inspector învăţământ preşcolar 

             

                     Școala Gimnazială “Mihail  Sadoveanu,Vaslui  

Prof. Anuşcă-Popa  Anca  Corina- director  Şcoala Gimnazială “Mihail  Sadoveanu” Vaslui,  

              

                     Şcoala  Gimnaziala “ Dimitrie  Cantemir”  Vaslui 

                        structura Gradinita cu P. P. Nr. 6 Vaslui 

Prof. Asmarande Petru – director Şcoala  Gimnaziala “ Dimitrie  Cantemir”  Vaslui, structura 

Gradinita cu P. P. Nr. 6 Vaslui 

 

                      MOD  DE DESFĂŞURARE: ON-LINE 

  Data  21.XII.2020, ora 15.00 

       

                      PARTENERI 

Institutii din judet si din tara : 

Şcoala  Gimnaziala”N.M. Spătaru” Ferești Vaslui  

Grădiniţa  cu P.P. Nr. 25 Iaşi 

Şcoala  Gimnaziala “ Al. Piru “  Bacău  

Colegiul  Naţional  Pedagogic “M.Eminescu”/Grădiniţa  cu P.P. Nr. 11  Târgu  Mures 

Liceul Tehnologic Telciu  
Scoala Gimnaziala Gheraseni - Buzau 

Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare, Dorohoi  
Liceul Tehnologic / Gradinita cu P. N. Stoina Gorj 

Grădiniţa  cu P.P. “Şotron” Botoşani                              

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                    REGULAMENT DE ÎNSCRIERE ŞI  PARTICIPARE 

 
I. COMUNICĂRI  ŞTIINŢIFICE : 

“OBICEIURI , COLINDE   ŞI  FOLCLORUL  DIN  ZONA  MEA” 

 

           CONDIŢII  DE PARTICIPARE : 

 

       Profesorii interesaţi  să participe la Simpozionul Regional  on-line 

“OBICEIURI , COLINDE   ŞI  FOLCLORUL  DIN  ZONA  MEA”, 

vor elabora şi  trimite on-line, până în data de 20 decembrie 2020, la adresa 

popovicihoria@yahoo.com , materialul propus pentru prezentare, sau un 

scurt rezumat al lucrării. 

 

 
Inscrierea şi primirea materialelor până pe data de  20 . XII . 2020. 

  Se pot înscrie cadre didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal din judeţul 

Vaslui şi din alte judeţe partenere. 

Se trimit : 

 formularul de înscriere, semnat; 

 acordul de parteneriat completat, semnat; 

            Pentru redactare, se vor respecta următoarele instrucţiuni: 

o editare de text Word, în format A4, cu margini de 2 cm, cu caracter Times New 

Roman, mărime 12, spaţiu între rânduri de 1, obligatoriu cu diacritice; 

o titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman, 14, Bold, centrat;  

o la doua rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia cu Times New Roman12  

o la două rânduri de numele autorului, se începe scrierea textului; 

o bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare:  

nume şi prenume autor, titlul lucrării, oraşul, editura, anul, pag. 

 

        

 
 

Persoană de contact:  Prof. Popovici Horia  0742225267 , odată cu confirmarea  primirii 

materialelor ataşez  şi linkul  de conectare . 
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                                                          FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

                                                   SIMPOZION   REGIONAL     

                                                                 ON-LINE 

              “OBICEIURI , COLINDE   ŞI  FOLCLORUL  DIN  ZONA  MEA” 

                                                  21  decembrie 2020 

 

 

NUMELE:.................................................... PRENUMELE..................................................  

 

SPECIALITATEA:...............................................................................................................  

 

ADRESA DE DOMICILIU:................................................................................................ 

 

TELEFON Fix / Mobil:........................................................................................................ 

 

 E-MAIL:............................................................................................... ..............................  

 

ŞCOALA:............................................................................................................................. 

 

 LOCALITATEA:................................................................................................................. 

 

JUDEŢUL: ............................................................................................................................ 

 

 

 

NR: 

CRT. 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

Cadrului didactic 

 

 

Titlul  lucrării 

   

 

 

PARTICIPARE:   □      DIRECTĂ                ON-LINE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ȘC GIMN „MIHAIL  SADOVEANU „VASLUI                  ȘCOALA.................................................. 

  STRADA   VICTOR  BABEŞ,  Nr. 1                                     ......................................... .......................                                                                                                                        

Tel .      0335410994                                                                  .............................................................. 

Nr..........din...............                                                                  Nr..........din............... ................                                                                                            

                                                                                   

                                 

       

                                                          ACORD DE PARTENERIAT  

1. Părţile contractante: 

A.Şcoala Gimnazialã “Mihail  Sadoveanu”, Vaslui, Str. Victor  Babeş,  Nr.1, tel. 0335410994  

instituţie reprezentată de director, prof. Anuşcă-Popa  Anca  Corina, ,coordonator proiect 

prof.Popovici Horia 

şi 
B)ŞCOALA.......................................................................................,Strada...................................

Nr. ……, localitatea ………………...............…….., judeţul  ……………............... reprezentată 

prin  prof…….............................………….................................,în calitate de director, 

prof........................................... ....................................... .............în calitate de  partener  

2. Obiectul contractului: 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în 

vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare - a Simpozionului  Regional  on-line 

“OBICEIURI, COLINDE  ŞI  FOLCLORUL  DIN  ZONA  MEA” activitate din cadrul Proiectului 

Educational Regional  “ÎN  LUMEA MUZICII “ 
 3. Grup ţintă: copii,parinti, cadre didactice,   

 4. Obligaţiile părţilor: 

 A) Aplicantul se obligă : 

 -să informeze cadrele didactice despre organizarea simpozionului; 

- să organizeze spectacolul on-line de deschidere a activitatii stabilite ; 

- să respecte perioada  de desfăşurare a simpozionului; 

- să distribuie actele corespunzătoare  cadrelor didactice participante la activitate .  

B) Partenerii se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze activitatea  în şcoli;  

- să pregătească materialele corespunzatoare pentru buna desfasurare a  activitatii  ; 

- să respecte programul si  regulamentul de desfăşurare al simpozionului OBICEIURI, COLINDE  ŞI  
FOLCLORUL  DIN  ZONA  MEA ; 

5. Durata acordului: 

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada  anului  

şcolar 2020  -2021. 
 6. Clauze finale ale acordului: 

      Prezentul  acord  de parteneriat  intra în vigoare la data semnării de catre cele doua părți . 

 

                     Aplicant,                                                                         Partener, 

Şcoala  Gimnazială “ M.Sadoveanu”  Vaslui                         ………………………………… 

     Director,  prof.    Anuşcă-Popa  Anca  Corina                  ....................................................                                                

                    


