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PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN 

FESTIVALUL DE CÂNTECE ȘI DANSURI POPULARE  

PENTRU LICEE 

“FLOARE DE COLȚ” 

Ediția a IV-a, 8 iunie 2018 

 

Proiectul educațional cultural artistic cu tema „Cântece și dansuri populare” se va desfășura prin activități din 

cadrul domeniilor: artistic, cultural, concurs de dansuri. 

Festivalul este înscris în Calendarul județean al activităților dedicate Centenarului Marii Uniri 

 

TIPUL: INTERJUDEȚEAN 

APLICANTUL: LICEUL ,,CAROL I” BICAZ 

PARTENERI: 

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL BICAZ 

PRIMĂRIA BICAZ 

 

ARGUMENT 

 Dacă înțelegem tradiția ca pe o sumă de valori, dacă putem conștientiza faptul că ne 

naștem și viețuim de pe urma tradiției, în sensul larg al termenului, putem lega tradiția de 

educație, de credință de toate domeniile vieții, de noi înșine, care astfel, trebuie să devenim 

responsabili pentru valorile pe care le preluăm și le transmitem celor ce vor urma. 

 Începând cu obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din viața poporului, 

continuând cu frumoasele costume pe care le îmbracă oamenii în aceste împrejurări și 

terminând cu dansurile, cântecele și strigăturile nelipsite la aceste datini, izvorul tradițiilor este 

nesecat pentru cel care încearcă să le cunoască  și să le adune pentru a le dărui mai departe  după 

cum spune și Anton Pann: „De la lume adunate/ Și-napoi la lume date”, conștientizând că 

spiritualitatea strămoșească ne duce de mână din copilărie până-n bătrânețe.  

 Așa cum pentru  poetul Mihai Eminescu orice serbare a poporului reprezintă o 

sărbătoare a sufletului, o rugăciune cucernică, astfel trebuie să fie și pentru orice tânăr 

evenimentele desfășurate în cadrul festivalului de cântece și dansuri populare „Floare de colț”. 

În an aniversar, Festivalul își propune reunirea folclorului reprezentativ pentru cele trei 

mari provincii istorice, prin invitarea unor ansambluri din Ardeal și Muntenia.  
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OBIECTIVUL GENERAL/SCOPUL 

 

Cultivarea sensibilității și spiritualității românești prin intermediul dansurilor și cântecelor 

populare. 

Dezvoltarea interesului tinerilor pentru valorificarea și promovarea portului și obiceiurilor 

populare. 

Celebrarea Marii Uniri, prin promovarea valorilor naționale. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 

Cultivarea interesului și respectului pentru identificarea, însușirea și conservarea 

obiceiurilor tradiționale românești.  

Promovarea valorilor prin intermediul portului și cântecului popular. 

Identificarea semnificației obiceiurilor noastre. 

Implicarea în diverse activități de parteneriat  cu școlile participante. 

Realizarea unui schimb de experiență între cadrele didactice și elevii  din alte licee.   

 

REZULTATE AȘTEPTATE 

 

Dezvoltarea respectului și aprecierea valorilor pentru cântecul, hora și dansul strămoșesc. 

Implicarea tinerilor, a părinților, a comunității în evenimente specifice.  

Nașterea unor relații de prietenie între tineri și dascăli provenind din medii diferite 

rural/urban. 

Oferirea unui model de cunoaștere, colaborare,  de lărgire a orizontului cultural prin 

activitățile propuse. 

La finalul proiectului evaluarea va fi realizată prin: 

• CD-uri  cu fotografii din timpul concursului; 

• publicații locale; 

• revista școlii „Ecouri”; 

• diplome pentru copii și cadre didactice participante; 

• trofee 

• raport final; 

 

BENEFICIARII DIRECȚI ȘI INDIRECȚI AI PROIECTULUI: 

 

• Membrii grupului țintă cuprinși în proiect;  

• Cadre didactice și liceeni  din județ; 

• Membrii comunității și colaboratori; 
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CONTINUITATEA /SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

 

• Se va realiza prin  posibilitatea continuării proiectului și în anul școlar 2018-2019; 

• Dedicarea unor pagini din revista școlii „Ecouri” acestui proiect și rezultatelor 

obținute; 

• Încheierea de acorduri  parteneriale cu alte unități de învățământ interesate în 

derularea unor astfel de concursuri: 

 

PROMOVAREA ȘI DISEMINATEA PROIECTULUI 

Activitățile de promovare /mediatizare și diseminare pe care le propunem in timpul 

desfășurării concursului și după încheierea acestuia sunt: 

o promovarea proiectului în cadrul comisiilor metodice și a cercurilor pedagogice 

o materiale informative 

o realizarea unui CD cu imagini din timpul proiectului 

o mediatizare 

                 •    presa locală și județeană 

•  http://www.isjneamt.ro/  , email-uri licee 

• https://www.facebook.com/Liceul.Bicaz    

• http://liceulcarolbicaz.ro/  

 

COORDONATORI: 

Prof. Iorga Rodica 

Prof. Lazăr George  

Prof. Fîrțală Mirela 

Prof. Apetroei Mihaela 

Contabil Stoian Monica 

  

• LOCUL DERULĂRII ACȚIUNII : Localitatea Bicaz, Casa de Cultură 

• DATA DESFĂȘURĂRII ACȚIUNII: 8 iunie 2018 

Programul va fi stabilit în funcție de numărul participanți și distanța față de reședința acestora. 

REGULAMENT DE PARTICIPARE: 

✓ La festival pot participa elevi ai liceelor din județul Neamț și din județele invitate, la 

următoarele secțiuni: 

Secțiunea I : Interpretare vocală (soliști vocali) ; maxim 2 soliști/liceu 

Secțiunea a II - a : Ansambluri de  dansuri; un ansamblu/liceu 

Secțiunea a III – a: Formații de dansuri populare; o formație/liceu 

✓ Termen limită de înscriere: 01.06.2018 

✓ Fișa de înscriere se va trimite pe email: mirelafirtala@yahoo.com  

http://www.isjneamt.ro/
https://www.facebook.com/Liceul.Bicaz
http://liceulcarolbicaz.ro/
mailto:mirelafirtala@yahoo.com
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✓ Portul popular specific zonei de proveniență a concurentului este obligatoriu (va fi   unul 

din criteriile de apreciere și notare a concurenților). 

✓ Durata maximă a programului pentru fiecare solist este de 10 minute, pentru ansambluri 

este de 20 minute, iar pentru formațiile de dansuri populare este de 10 minute  

✓ Ansamblurile vor fi alcătuite din maxim 20 de elevi, iar formațiile de dansuri populare 

din maxim 16 elevi. In cazul în care liceul are și clase V – VIII, se acceptă în grupuri un 

număr de maxim 30% elevi de gimnaziu. 

✓ Soliștii vocali vor interpreta două piese, la alegere, una a capella și una cu 

acompaniament, iar ansamblurile și formațiile  de dansuri vor include în programul lor 

dansuri populare din zona folclorică pe care o reprezintă. 

✓ La înscrierea soliștilor se vor menționa: titlurile cântecelor și regiunea din care provine 

cântecul (eventual solistul căruia îi aparține cântecul, cu excepția celor în primă 

audiție). 

✓ Pentru dansuri și cântece se va folosi CD audio. 

✓ Transportul va fi suportat de participanți, cu excepția invitaților din alte județe.  

 

❖ Premii și diplome 

✓ Toți participanții vor primi diplome de participare 

✓ Se vor acorda premii în bani pentru fiecare secțiune: 

Soliști vocali: fond de premiere 2 500 lei 

Formații de dansuri populare: fond de premiere 3000 lei 

Ansambluri de cântece și dansuri: fond de premiere 4 000 lei 

În cadrul fiecărei secțiuni juriul  poate acorda unul sau mai multe premii I, premii II, premii III 

și mențiuni, în limita fondului de premiere. 

 

Dacă în cadrul unei secțiuni o categorie de premii nu se acordă, suma poate fi redistribuită la 

altă secțiune, unde participarea a fost mai valoroasă. 

 

❖ Juriul 

• Jurizarea se va face de către un  juriu de specialitate format dintr-un număr impar  

de membri, minim 5 – maxim 7 . 

• Președintele juriului va supraveghea bunul mers al procesului de jurizare, inclusiv 

operațiunea de calculare a punctajului final, pe baza punctajelor individuale. 

• NU SE DEPUN CONTESTAȚII ! 

Relații suplimentare: Prof. Fîrțală Mirela  

➢ Telefon: 0729979040 

➢ E-mail: mirelafirtala@yahoo.com  

Director, 

Prof. Rodica Iorga 

 

 

 

mailto:mirelafirtala@yahoo.com
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Nr. …….din……….. 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

la 

FESTIVALUL DE CÂNTECE ȘI DANSURI POPULARE  

PENTRU LICEE 

 

„FLOARE DE COLȚ” 

    

 LICEUL ___________________________________________________________________  

SECTIUNEA I : Interpretare vocală (soliști vocali) 

Nume și prenume solist 1 _____________________________________________ 

Scurtă prezentare (clasă, profil/specializare):     _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Repertoriul  

1. ( a capella) _______________________________________________________ 

2. ( cu acompaniament) ________________________________________________ 

Profesor îndrumător  _____________________________________________________ 

Telefon/ adresa de e-mail  __________________________________________________ 

 

Nume și prenume solist 2  _____________________________________________ 

Scurtă prezentare (clasă, profil/specializare):     _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

Repertoriul  

1. ( a capella) _______________________________________________________ 

2. ( cu acompaniament) ________________________________________________ 

Profesor îndrumător  _____________________________________________________ 

Telefon/ adresa de e-mail  __________________________________________________ 
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SECTIUNEA A II - A : Ansambluri de  dansuri; un ansamblu/liceu 

 

Numele grupului __________________________________________________ 

Număr de membri ______________________ 

Durată program ________________________ 

Scurtă prezentare ( componență) etc) 

Profesor îndrumător  ____________________________________________________ 

Telefon/ adresa de e-mail  ________________________________________________ 

 

SECȚIUNEA A III – A: Formații de dansuri populare; o formație/liceu 

Numele ansamblului __________________________________________________ 

Număr de membri ______________________ 

Durată program _______________________ 

Scurtă prezentare ( componență) etc.) 

Profesor îndrumător  __________________________________________________________ 

Telefon/ adresa de e-mail  ______________________________________________________ 
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LICEUL „CAROL I” BICAZ                               Liceul…………………… 

  Nr.               din                                                                   Nr.                   din   

 

ACORD  DE PARTENERIAT 

 
 Încheiat astăzi, ………………………………………………….. între: 

LICEUL „CAROL I” BICAZ, din orașul Bicaz, județul Neamț, reprezentat de director : prof. 

Iorga Rodica  și 

Liceul  ________________________________________________________reprezentat  

de director prof.  ________________________________________________________, 

în vederea desfășurării festivalului de cântece și dansuri populare pentru licee ,,Floare de colț”, 

ediția a IV-a, 8.06.2018. 

 

Obligațiile instituțiilor partenere: 

LICEUL „CAROL I” BICAZ, din orașul Bicaz, județul Neamț se obligă: 

 - să popularizeze proiectul și regulamentul acestuia în presa și televiziune la nivel local și 

județean; 

- să întocmească regulamentul concursului și să fie trimis în timp util școlilor participante 

- să asigure condiții optime pentru derularea activităților propuse; 

- să informeze elevii, părinții comunitatea locală despre activitățile desfășurate; 

- să ofere elevilor premiile și diplomele obținute. 

LICEUL____________________________________________________ în calitate de 

partener se obligă: 

- să popularizeze concursul  în școală și în județ; 

- să stabilească grupul țintă care va participa la concurs; 

- să înmâneze elevilor diplomele trimise de instituția organizatoare a concursului 

- să mediatizeze rezultatele concursului. 

 

 

 

LICEUL „CAROL I” BICAZ    LICEUL………………….…………… 

 

 

Director,                                                                                          Director, 

Prof. Iorga Rodica      Prof._____________________ 


