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REGULAMENTUL
Proiectului Ш шмМишк MMă
„ Prin artă puternici
ARGUMENT:

Proiectul a fost iniţiat din necesitatea cunoaşterii obiceiurilor, a
muzicii şi dansurilor specifice fiecărei culturi, precum şi a
cultivării toleranţei între etnii, ştiut fiind faptul că Republica
Moldova este un model al interculturalităţii şi al convieţuirii
paşnice între toate culturile.

I. NOŢIUNI GENERALE

ProiecţuJ[

Inţercuiţural

„Prinartăputernici suntem !” este

desfăşurat de către Centrul adolescenţilor al DGETS în parteneriat cu
Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor şi instituţiile de învăţământ secundar
general din mun. Chişinău.
II. SCOPUL PROIECTULUI

Creşterea nivelului educaţiei multiculturale printre adolescenţi.
III. OBIECTIVELE PROIECTULUI:

- educarea şi formarea interculturală a adolescenţilor
-necesitatea cunoaşterii valorilor culturale ale etniilor conlocuitoare în
Republica Moldova
- stabilirea relaţiilor de prietenie între adolescenţii de diferite etnii
- stabilirea şi dezvoltarea cooperării între liceele de diferite etnii.

IV. MODUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROIECTULUI

Proiectul este organizat cu participarea adolescenţilor din clasele a VIII-a - a
XII-а din instituţiile de învăţământ secundar general ale municipiului Chişinău
(elevii-preadolescenţi pot participa în programul festivalului cu titlul de invitaţi
speciali).
Activitatea de bază din cadrul Proiectului Intercultural se propune pentru
desfăşurare la 07 aprilie 2017, orele 14.00, sala de festivităţi a LT „Mihail
Grecu”, unde se va desfăşura festivalul propriu-zis, la care fiecare grup de
adolescenţi, în componenţă de până la 10-12 persoane, vor prezenta programul
festiv până la 7 minute, care se va referi la subiectul: „Să trăim în pace e
dorinţa noastră, cei ce ne dezbină-au intenţii proaste, căci Moldova-i ţara
unde ne-am născut, şi suntem noi, tinerii, al ţării noastre scut, făurind cu
bine ziua cea de mâine, doar prin înţelegere-pacea se
Expoziţia etniilor (bucate naţionale, obiecte, port naţional) se va încadra în
ansamblul de atribute necesare pentru amenajarea localului.
V. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Programul concursului va include:
Un dans şi o piesă muzicală cu specific naţional
2-3 bucate, câteva obiecte naţionale, care ar reflecta cultura dată
- Colectivul elevilor participanţi în concurs poate f i constituit din 10-12
persoane participante în program şi câte 10 suporteri în sală.

-

VI. CRITERII DE APRECIERE

Se va aprecia ţinuta scenică, originalitatea prezentării programului artistic,
calitatea interpretării, încadrarea în timp. Colectivele sunt obligate să se
prezinte la concurs în costume naţionale.
Proiectul va f i dotat cu prem ii şi diplome pentru participanţi şi certificate de
participare pentru profesorii-coordonatori ai echipelor.
Atenţie! Ofertele de participare în proiect vor f i recepţionate la adresa
electronică
a
Centrului
adolescenţilor:
12.03.17. Telefon de contact: 022233063.

Şefa Centrului adolescenţilor

Valentina Sandu
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