ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOȘOROD
în parteneriat cu
INSPECTORATUL ṢCOLAR JUDEṬEAN HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BOȘOROD
are deosebita plăcere de a vă invita, vineri 31 mai 2019, ora 900
să participați la a doua ediție a festivalului de folclor
" SATUL ROMÂNESC – ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNISM "
cuprins în CAEJ 2019 - poziția 22 - domeniul cultural artistic.

Înscrierile se realizează prin completarea fișei anexate și expedierea ei la adresa de email crisadri80@yahoo.com sau la fax 0254733054 până la data de 29 mai 2019. Se va
completa și acordul de parteneriat educațional în două exemplare, exemplare care vor fi aduse
în ziua desfășurării festivalului folcloric.
Toate școlile participante vor primi diplome de participare.
Vă așteptăm cu drag!
Director,
Prof. Tomescu Otilia

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOȘOROD

Organizează
FESTIVALUL FOLCLORIC

" SATUL ROMÂNESC – ÎNTRE TRADIȚIE ȘI
MODERNISM "
Etapa județeană
31 mai 2019

Scopul proiectului :
Conservarea patrimoniului local și al tradițiilor în vederea transmiterii lor generației actuale și
viitoare.

Obiective:
 Cunoaşterea de către elevi a tradiţiilor şi obiceiurilor, portului popular, specifice
zonei în care locuiesc;
 Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare şi a capacităţilor de inter-relaţionare
între elevi aparţinând unor comunităţi diferite;
 Promovarea colaborării şi schimburilor de experienţă între şcoli în vederea
stimulării participării elevilor la cît mai multe activităţi extraşcolare;
Grupul țintă:





elevii din învăţământul gimnazial
părinţi
cadre didactice
instituţiile partenere şi colaboratoare în proiect

Locul desfășurării:

Căminul Cultural Boșorod
Data desfășurării:
31 mai 2019
Programul de desfășurare:
 830 - 900 – Primirea invitaților
 900 – 1000 – Parada portului popular
 1000 – 1200 – Desfășurarea festivalului folcloric

Persoana de contact: Consilier educativ, prof. Andreieș Adriana Cristina - 0724837404

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
FESTIVAL FOLCLORIC

" SATUL ROMÂNESC – ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNISM "
Etapa județeană
31 mai 2019

Școala …………………………………………………………………………………………
Localitatea …………………………………………………………………………………….
Nr. participanți elevi ………………………………………………………………………….
O scurtă prezentare a
momentului……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nume, prenume cadru didactic coordonator ………………………………………………….
Nr. cadre participante ………………………………………………………………………….
Nr. telefon / e-mail (de contact) ……………………………………………………………….

Termen de înscriere: 29 mai 2019

Școala Gimnazială Boșorod

Şcoala ……………………………………………..

Nr. 173

Loc. ……………………………………………..

Tel/fax 0254733054

Tel./fax ………………………………………….

E-mail:

E-mail: …………………………………………

sgbosorod@yahoo.com

Nr. ………………………………………………..

Nr. 287 / 21.05.2019

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

SATUL ROMÂNESC – ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNISM

PROIECT EDUCAȚIONAL – ETAPA JUDEȚEANĂ

I. PĂRŢILE:
a) Școala Gimnazială Boșorod, reprezentat de d-na director prof. Tomescu Otilia, prof. inițiator
Andreieș Adriana Cristina, în calitate de aplicant;
b) ………………………………….................................................................. reprezentat(ă) prin
director prof ................................................................... și prof. ……………………………......., în
calitate de partener/ă.

II. GRUPUL ŢINTĂ:
•

Cadre didactice din cadrul Școlii Gimnazială Boșorod şi şcolile colaboratoare implicate în
realizarea proiectului.

III. SCOPUL:
Prezentul protocol cuprinde acordul de parteneriat între Școala Gimnazială Boșorod şi
..............................................................................(denumirea unității școlare) prin persoanele
desemnate, în vederea organizării şi desfăşurării activităţilor cuprinse în proiectul educațional ,, Satul
românesc – între tradiție și modernism ”

IV. OBIECTIVE :

1. Promovarea colaborării şi schimburilor de experienţă între şcoli în vederea stimulării participării
elevilor la cît mai multe activităţi extraşcolare;
2. Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare şi a capacităţilor de inter-relaţionare între elevi aparţinând
unor comunităţi diferite;
3. Stimularea interesului pentru cunoașterea și promovarea valorilor tradiționale ale poporului român;
4. Cultivarea sentimentului de autoafirmare și cooperare cu membri grupului în spațiul public;
5. Promovarea comunicării interdisciplinare;
V. LOC DE DESFĂŞURARE:
Școala Gimnazială Boșorod, nr. 173 , HD
VI. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT :
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant în cadrul proiectul
educațional ,, Satul românesc – între tradiție și modernism ”.

Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se angajează:
 să informeze şcolile despre organizarea activităţilor cuprinse în proiect;
 să mediatizeze evenimentul;
 să emită şi să distribuie diplomele participanţilor.
B) Partenerul se angajează să respecte următoarele condiţii:
 să mediatizeze proiectul în şcoală;
 să selecteze elevi participanţi la proiect;
 să respecte programul desfășurării proiectului.
Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil până la finalizarea
proiectului. Acordul se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare partener.

Director,
Prof. Tomescu Otilia

Coordonator,
Prof. Andreieș Adriana Cristina

Director,
………………………

