INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
COLEGIUL TEHNIC „IOAN CIORDAŞ” BEIUŞ, JUDEŢUL BIHOR

TITLUL PROIECTULUI:
CONCURS DE OBICEIURI ŞI TRADIŢII „DĂINUIM PRIN CÂNT ŞI JOC!”
PROIECT JUDEŢEAN
DOMENIUL: Cultural - artistic
Durata proiectului: ianuarie 2014 – iunie 2014

„În cadrul colaborării şcoală - familie, este importantă educația pentru
valorile spirituale, în cadrul căreia aflăm care ne sunt rădăcinile, care este specificul nostru românesc, pentru a ne face viaţa mai frumoasă, un mod ideal de a
ne petrece timpul liber.”

An şcolar 2013 – 2014

PROIECT EDUCATIV
DENUMIREA PROIECTULUI – TITLU
-Titlul: CONCURS DE OBICEIURI ŞI TRADIŢII „DĂINUIM PRIN CÂNT ŞI JOC!”
-Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: Cultural-artistic
-Tipul de proiect: judeţean

APLICANTUL: Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş”, Beiuş, str. Ioan Ciordaş. Nr. 5,
tel/fax: 0359/800475, 0259/322062(Fax), e-mail: lciordas@yahoo.com; site http://ciordas.ro/
Responsabil: prof. ing. director Monenciu Rodica, Coordonator: prof. Briscan Gabriela
Echipa de proiect: prof. Briscan Gabriela, prof. Feneşi Jemima, prof. Haneş Mihaela

DESCRIEREA PROIECTULUI / Scop: Dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte şi înţelege obiceiurile şi tradiţiile culturale şi meşteşugăreşti locale, stimularea curiozităţii pentru
investigarea acestora. Sensibilizarea copiilor în ceea ce privește arta şi tradiția populară locală,
înţelegerea protejării şi conservării acestora.
Durata: ianuarie 2014 – iunie 2014

PARTENERI
1.Muzeul Municipal Beiuş – Str. Piaţa Samuil Vulcan, Nr.1, localitatea Beiuş, judeţul Bihor,
Tel./Fax: 0259322247, reprezentat prin muzeograf Brânda Georgeta
2.Primăria Municipiului Beiuş – Str. Piaţa Samuil Vulcan, Nr. 14, localitatea Beiuş. judeţul
Bihor, Tel./Fax: 0259321935, 0259321273, reprezentant: primar ec. Domocoş Adrian Nicolae
3.SC ABC PLUSMEDIA SA, PL Beiuş - Televiziunea Naţional TV Beiuş, cu sediul în
Beiuş, Piaţa Samuil Vulcan, nr.10, bl Bl AN14, Et I, reprezentată prin Dan Mugurel ISPAS
4.Casa de Cultură „Ioan Ciordaş”, cu sediul în Beiuş, Str. Gen . Leonard Mociulschi, Nr.3,
reprezentată prin Anca Silvia BANDA, în calitate de director şi Mirela BOHAR.
5.Colegiul Naţional „Samuil Vulcan” – Str. Piaţa Samuil Vulcan, nr. 16, localitatea Beiuş,
judeţul Bihor, Tel./Fax:0259322050, reprezentant legal: Director Prof. Stanciu Traian
6.Liceul Vocaţional Pedagogic „Nicolae Bolcaş” – Str. Parcul Mihai Eminescu, nr. 4, localitatea Beiuş, judeţul Bihor, Tel./Fax: 0259322069, reprezentant legal: Director Prof. Cuc Sorin
7. Şcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Popoviciu” – Str. Calea Bihorului, nr. 13, localitatea
Beiuş, judeţul Bihor, Tel./Fax: 0259322064, reprezentant legal: Director Prof. Cioloş Adina
8. Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcesu” - Str. Erou Marius Cosma, Nr. 8, localitatea Oradea, judeţul Bihor, Tel./Fax: 0359439581, reprezentant legal: Director prof. Troie Gheorghe

9. Şcoala Generală „Miron Pompiliu” – Str. N. Iorga, Nr. 28, localitatea Ştei, judeţul Bihor,
Tel./Fax: 0259332622, reprezentant legal: Director prof. Muşet Georgeta
10. Şcoala Gimnazială nr.1 Roşia – Str- Principală, Nr. 395, Roşia, judeţul Bihor, Tel./Fax:
0259325308, reprezentant legal: Director prof. Bota Emil.
11. Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Oradea, Str. Poieniţei, nr. 25. Oradea, tel-fax.
0259431426, e-mail info@mviteazul.ro, reprezentant legal director Prof.dr. Filimon Ruben.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:
Nr. Activitacrt
tea

Grup ţintă

Termen

Responsabil

Rezultate

Observaţii

1.

Instruirea
elevilor în
cadrul
cercului de
folclor

Elevii din
cadrul şcolilor partenere

Ianuarie februarie

Coordonatorii
proiectului

Diplome pentru premierea
celor mai bine
pregătiţi elevi

2.

Expoziţii
cu obiecte
realizate
de elevi

martie

Echipa
de proiect

Premii acordate elevilor cu
cele mai reuşite obiecte

3.

Vizitarea
de gospodării ţărăneşti din
judeţul
Bihor

Elevi în mod
direct; cadre
didactice
care contribuie la pregătirea elevilor, specialişti din
domeniu
Elevi şi
cadre didactice

Elevii şcolilor partenere vor fi
instruiţi în cadrul cercului de
folclor: învăţarea şi recitarea
poeziilor în grai bihorean, învăţarea de cântece din folclorul
copiilor şi din cel al adulţilor,
învăţarea de dansuri populare
bihorene (dansul pe picior,
polca, învârtită), cunoaşterea
obiceiurilor de nuntă, botez şi
înmormântare la români, cunoaşterea costumului popular
din Ţara Beiuşului.
Elevii vor realiza sub îndrumarea cadrelor didactice şi a specialiştilor desene, colaje, oale
pictate, şerveţele cusute toate cu
temă populară. Totodată vor
avea ocazia să vadă obiecte
realizate de meşteri populari.

aprilie

Echipa
de proiect

4.

Vizite la
muzeu

Elevi, cadre
didactice,
părinţi

aprilie

Echipa
de proiect

5.

Concurs
de cântece/dansuri/
dramă
Realizarea
unui material cultural despre
„Ţara
Beiuşului”

Elevii

mai

Echipa
de proiect

Realizarea
unui DVD
care să cuprindă materiale
le realizate;
înregistrări
video, albume
foto
Fotografii,
eseuri/ referate
care vor fi
publicate în
revista şcolii
Premii

Elevii

iunie

Echipa
de proiect

6.

150 de DVDuri

Se vor realiza vizite la gospodăriile ţărăneşti din Nimăieşti,
Roşia, Chişcău, Săucani pentru
însuşirea unor informaţii despre
obiceiuri şi tradiţii.

Se vor realiza vizite la muzee
pentru a intra în contact cu
bogăţia culturală a neamului
românesc.
Concurs cuprinzând diferite
cântece, dansuri, dramatizarea
unor legende şi balade populare
româneşti şi obiceiuri de nuntă.
Elevii vor realiza un DVD,
sintetizând etapele instruirii lor
şi concepând un itinerar cultural
pentru „Ţara Beiuşului”.Tot
conţiinutul DVD-ului va apărea
pe un site conceput de către
elevi expres pentru promovarea
proiectului.

REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI JUDEŢEAN DE
OBICEIURI ŞI TRADIŢII „DĂINUIM PRIN CÂNT ŞI JOC!”
DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII:
05 IUNIE 2014 – Ora 15
PROGRAMUL CONCURSULUI:
15 – 15:15 – Deschiderea concursului de către primarul municipiului Beiuş şi de directorul şcolii;
15:15 – 15:45 – Secţiunea cântece autentice din folclorul regional;
15:45 – 16:20 – Secţiunea dansuri, reprezentată de câte o echipă
din cadrul fiecărei şcoli participante la proiect;
16:20 – 17:45 – Secţiunea legende şi balade populare româneşti;
17:45 – 18:25 - Secţiunea obiceiuri de nuntă;
18:25 – Premierea pe secţiuni.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: SALA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BEIUŞ
ÎNSCRIEREA ELEVILOR: se va face în funcţie de o selecţie prealabilă efectuată de specialişti din cadrul echipelor de proiect. Se va urmări diversitatea folclorică a Ţării Beiuşului.
În cadrul secţiunii cântece: se vor prezenta cântece autentice din judeţul Bihor, culese
în special de către elevi cu ocazia vizitelor efectuate la gospodăriile ţărăneşti.
În cadrul secţiunii dansuri: se vor prezenta polca, dansul pe picior, învârtita şi se vor
promova costumele populare specifice regiunii Beiuşului.
În cadrul secţiunii legende şi balade populare româneşti: preluarea cât mai fidelă a
unor legende şi balade, precum dramatizarea acestora.
În cadrul secţiunii obiceiuri de nuntă: se vor prezenta zicători, strigături, descrierea cutemelor legate de evenimentul nunţii.
Elevii participanţi vor primi diplome de participare, precum şi diplome de merit pentru
cele mai reuşite creaţii, diplomă de popularitate.
Pentru detalii sau informaţii, ne puteţi contacta:
Coordonator activitate: prof. Briscan Gabriela – telefon – 0766855554
Prof. Feneşi Jemima – telefon – 0743683027
email: jemimabakai@yahoo.com

