
Proiectul județean „Valențe estetice ale specificului național” 

- ediția  I, 2022 – 

 

 
Aplicant: Inspectoratul Școlar Județean Botoșani 

An școlar 2021-2022 

Echipa de proiect: 

• Prof Oana – Maria Vasilache 

• Prof Genoveva Dolhescu 

• Prof Emanuela Filimon 

• Prof Laurențiu Palade 

• Prof Diana Prescorniță 

• Prof Andreea Suceveanu 

• Prof Ioana Șcarlii 

 
Descrierea activităţii principale și data de desfășurare:  

        Festivalul-concurs „Folclorul la români” se va desfășura la Botoșani, pe etape - înscrierea și 

activitățile organizatorice, la adresa electronică proiectarteisjbt@gmail.com, iar concursul propriu- zis, 

online, pe pagina de Facebook a proiectului, în luna februarie 2022. 

        Înscrierea concurenților se va realiza pe baza Fișei de înregistrare, transmise electronic către adresa 

proiectarteisjbt@gmail.com, în perioada 17.01 - 1.02.2022 . 

         Premiile vor consta în diplome și medalii. Profesorii implicați vor primi adeverințe eliberate de 

organizator. 

       Juriul concursului va fi alcătuit din profesori, artiști, specialiști în domeniul artelor și ai culturii, din 

județul Botoșani și de la Inspectoratul Școlar al Județului Botoșani, în funcție de disponibilitatea 

persoanei desemnate. 

         Evaluarea proiectului se va realiza până la data de 30 mai. Clasamentele finale pe secțiuni vor fi 

afișate pe site-ul ISJ-ului, diplomele și medaliile vor fi înmânate la festivitatea de premiere, ori transmise 

partenerilor, prin intermediul membrilor echipei de coordonare a proiectului. 

 

Activități incluse în proiect: 

Activitatea nr 1 
Titlul activităţii: PREZENTAREA ȘI DESCHIDEREA OFICIALĂ A PROIECTULUI 

Tipul activităţii: promovare 

Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2021 

Locul desfăşurării: online  

Responsabil: Coordonatorul proiectului, echipa de proiect, prof. Andreea Suceveanu și prof Laurențiu 

Palade 

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: La deschiderea oficială a proiectului, vor fi 

prezentate: calendarul tuturor activităților, responsabilii și grupul țintă, precum și obiectivele, respectiv 

rezultatele estimate. Promovarea proiectului se va realiza în toate școlile gimnaziale și liceele din județul 

Botoșani, prin trimiterea de invitații de participare la proiect, postarea invitației/materialelor/rezultatelor 

obținute pe pagina de Facebook a proiectului și/sau site-ul ISJ Botoșani, postarea secvențială a proiectului 

pe site-uri de specialitate.  
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Activitatea nr.: 2 

Titlul activităţii: Festival concurs - „Folclorul la români” 

Tipul activităţii: cultural-artistică 

Data/perioada de desfăşurare: 21-25 februarie 2022 

Locul desfăşurării: online, pagina de facebook a proiectului 

Responsabil: prof. Andreea Suceveanu și prof. Laurențiu Palade 

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Coordonatorii proiectului vor trimite invitațiile 

de participare la concurs, împreună cu anexele. Înscrierea concurenților se va realiza pe baza fișei de 

înregistrare, transmise electronic pe adresa proiectarteisjbt@gmail.com. Datorită situației epidemiologice, 

evenimentul se va desfășura on-line, pe pagina de Facebook a proiectului. Profesorii coordonatori, vor 

încărca acolo înregistrarea piesei/pieselor propuse pentru concurs, în funcție de elevii înscriși, urmând 

procedura din regulament. La finalul competiției, juriul va delibera în funcție de regulamentul stabilit. Gala 

de premiere va avea loc în data de 25 februarie 2022 (online), iar concurenții ale căror reprezentații vor fi 

evidențiate, vor fi premiați. Diplomele elevilor și adeverințele profesorilor coordonatori, vor fi transmise în 

format electronic pe adresa specificată în fișa de înscriere completată. 

 

Activitatea nr.: 3 

Titlul activităţii: Estetica motivelor tradiționale 

Tipul activităţii: cultural-artistică 

Data/perioada de desfăşurare: martie 2022 

Locul desfăşurării: Muzeul Județean de Istorie Botoșani 

Responsabili: prof. Ed. Plastică Specializată Strugariu Adina și  prof. Ed. Plastică Specializată Dolhescu 

Genoveva  

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Activitatea va cuprinde  realizarea expoziției 

plastice și a vernisajului expoziției. Lucrările plastice vor oferi vizitatorilor expoziției o incursiune în lumea 

artei tradiționale românești prin interpretarea și reinterpretarea motivelor plastice în compoziții realizate în 

tehnici diverse.  Expoziția plastică va valorifica cele mai bune lucrări plastice realizate în timpul proiectului. 

Vor fi selecționate lucrările unor elevi  care vor aborda subiecte plastice inedite și vor folosi mijloacele de 

expresie din prisma celor mai recente preocupări artistico-vizuale.  

 

Activitatea nr.: 4 

Titlul activităţii: Festival - „Tradiție și interculturalitate în interpretarea instrumentală a dansului” 

Tipul activităţii: cultural-artistică 

Data/perioada de desfăşurare: mai 2022 

Locul desfăşurării: online  

Responsabil: prof. Emanuela Filimon 

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Festivalul „Tradiție și interculturalitate în 

interpretarea instrumentală a dansului” se adresează elevilor ce studiază pian, vioară, instrumente cu corzi 

grave, instrumente de suflat, percuție și canto. Elevii participanți vor prezenta din memorie o lucrare cu 

caracter dansant din literatura muzicală românească și cea universală. Festivalul „Tradiție și 

interculturalitate în interpretarea instrumentală a dansului” își propune să ofere tinerilor muzicieni prilejul 

să descopere adevăratele valori muzicale, ce le vor fi ancore în dezvoltarea lor instrumentală. Elevii pot 

participa completând fișa de înscriere ce va fi trimisă profesorului responsabil din cadrul proiectului. 
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