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FIŞĂ DE PREZENTARE A PROIECTULUI 

 

 

COPILĂRIA PE PORTATIV- FESTIVAL DE MUZICĂ UȘOARĂ 

CAEJ 2022-2023 - CULTURAL-ARTISTICĂ, MUZICĂ, POZIȚIA 21 

EDIȚIA  A V-A, 10 martie 2023 

Coordonatori de proiect: 

1. Stîngă Ortanza - director 

2. Bodiu Violeta- director adjunct  

3. Robe Lavinia Paula 

4. Ungureanu Cosmin-Mihnea 

5. Radu Ancuța-Constantina - Coordonator de Programe și Proiecte Educative 

6. Niculae Nela 

Parteneri: Primăria Valu lui Traian, Litoral TV, Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor 

T. Burada” Constanța 
 

Categoria în care se încadrează proiectul: Cultural-artistică, muzică 

Descrierea proiectului prin obiective:  Proiectul pornește de la nevoia de stimulare a 

potenţialului artistic creativ şi interpretativ al copiilor și adolescenților, de la nevoia de 

descoperire şi atragere în competiţie a unui număr cât mai mare de elevi cu înclinaţii muzicale 

care să  își îmbunătățească repertoriul cu o muzică de calitate, potrivită vârstei lor. 

Derularea acestui proiect educaţional vine să aducă un plus de valoare, să 

îmbunătățească calitatea muzicii pe care un copil o ascultă și o performează, a muzicii cu care 

acesta intră în contact încă de la vârste fragede și să își folosească și îmbunătățească 

competențele de comunicare într-o limbă de circulație internațională. 

  Festivalul de Muzică Ușoară „Copilăria pe portativ” are ca principal scop crearea și asi-

gurarea unui cadru optim de manifestare în spirit competitiv, precum și valorificarea disponibili- 

tăților artistice, estetice, interpretative și de creație specifice copiilor, elevilor și tinerilor cu 

vârste cuprinse între 5 și 14 ani. 

Durata proiectului: Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 9 luni, începând cu prima 

activitate a proiectului care debutează pe data de 19.09.2022 și se termină pe data de 10.03.2023. 

Grupul țintă: Proiectul se adresează elevilor școlilor din mediul rural și urban care au 

aptitudini muzicale și doresc să își îmbunătățească performanțele muzicale și a repertoriului 

personal, cadrelor didactice coordonatoare cât și părinților elevilor 

 

Modalitatea de înscriere: 
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Festivalul de Muzică Ușoară pentru Copii 

“COPILĂRIA PE PORTATIV” 

Ediția a V-a, 10 martie 2023, VALU LUI TRAIAN 

Fișă de înscriere 

 

NUME ..................................................................................................................... 

PRENUME ...................................................................................................................... 

ADRESĂ .......................................................................................................................................... 

CATEGORIA DE VÂRSTĂ ................................................... 

ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ  .................................................................................................. 

CONTACT TELEFON/E-MAIL  ................................................................................................. 

PIESE PREZENTATE (denumire, textier și compozitor – unde este cazul): 

1. ....................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................... 

PROFESOR COORDONATOR: ………………………………………………………………….. 

Data: .......................................................... 

Nume părinte ....................................................................................................... 

Acord părinte ................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

 

 Acest document va fi completat, semnat, scanat și trimis pe adresa de e-mail sc1vt@yahoo.com 
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Regulamentul de participare:   

Fiecare unitate de învățământ, doritoare să participe la proiect, va organiza o selecție 

pentru copiii care vor să participe la festival, va desemna cadrele didactice coordonatoare, va 

completa formularul de înscriere și îl va trimite la adresa de e-mail menționată pe acesta.  

Festivalul de muzică ușoară va avea două etape distincte. Prima etapă, una de calificare la 

etapa județeană, constă în trimiterea (pe suport electronic) a două clipuri video care să conțină 

două melodii performate de elevii înscriși la festival, din care o melodie românească și una într-o 

limbă de circulație internațională. Melodiile vor fi ascultate de un juriu și elevii care dovedesc 

reale aptitudini de interpretare se vor califica la etapa județeană.  

A doua etapă, etapa județeană, va fi cea de vizionare a clipurilor video calificate la etapa 

anterioară. 

 

Calendarul activităților:  

 

1. Înscrierea participanților. 

2. Data/perioada de desfăşurare : 01.-28.02.2023 

3. Locul desfăşurării:  Școala Gimnazială Nr. 1 Valu lui Traian. 

4. Participanţi: Echipa de proiect, elevi, cadre didactice. 

5. Descrierea pe scurt a activității: 

Școlile vor completa fişa de înscriere anexată proiectului și vor atașa 2 înregistrări audio-

video cu 2 melodii, la alegere, din repertoriul elevilor participanți, , una lento și una ritmată, 

una în limba română și una într-o limbă de circulație internațională, care vor fi atașate la 

emailul de înscriere. Înscrierile vor fi trimise pe adresa de e-mail: sc1vt@yahoo.com .    

  

6. Etapa de calificare anterioară celei județene; 

7. Data/perioada de desfăşurare : 03.03.2023 

8. Locul desfăşurării:  Școala Gimnazială Nr. 1 Valu lui Traian. 

9. Participanţi: Echipa de proiect. 

10. Descrierea pe scurt a activității: 

Etapa de calificare la etapa județeană  constă în vizionarea și jurizarea clipurilor video trimise 

de elevii înscriși la festival. Elevii care vor demonstra aptitudini artistice reale se vor califica la 

etapa județeană. 

 

11. Festival județean de muzică ușoară- Copilăria pe portativ 

12. Data/perioada de desfăşurare : 10.03.2023 

13. Locul desfăşurării:  Căminul Cultural Valu lui Traian. 

14. Participanţi: Echipa de proiect, echipajele calificate la etapa județeană, partenerii 

implicați în proiect. 

15. Descrierea pe scurt a activității: 

Elevii calificați la etapa județeană participă la festivalul de muzică ușoară. Activitatea constă 

în vizionarea/audiția celor două melodii cu care s-au înscris elevii, una lento și una ritmată, una 

în limba română și una într-o limbă de circulație internațională. 

 

 Se vor acorda diplome de participare tuturor copiilor participanți la festival și 

adeverințe pentru cadrele didactice coordonatoare.  
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