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Proiectul: Acţiuni culturale în comunitate 
 

 

Echipa de proiect: 

 Bujag Boris - primar de Glingeni 

 Vicol Valentina-profesoară, corepetitor orchestra „Mugurel” 

 Marcoci  Elena, elevă, membră a orchestrei „Mugurel” 

 Marcoci Mihail, elev, membrul al orchestrei „Mugurel” 

 Ciobanu  Elena,elevă, membră a orchestrei „Mugurel”   

 Toacă Nicoleta, elevă, membră a orchestrei „Mugurel” 

 Grozavu Veronica, elevă, membră a orchestrei „Mugurel” 

 Stavciuc Elena, elevă, membră a orchestrei „Mugurel” 

 Stavciuc Maria, elevă, membră a orchestrei „Mugurel”. 

 

Motivaţia proiectului: 

 

Îm ultimii ani s-a observat o tendinţă vădită de izolare a tinerilor de celelalte segmente ale populaţiei din 

comunitate. Acest fenomen are ca explicaţie mai mulţi factori printre care:  compiuterizarea localităţilor 

rurale şi accesul la internet, programul de studii suprasolicitat, lipsa oportunităţilor de timp liber în sat..  

Mai bine de 25 de familii din satul Glingeni au propriul compiuter, iar jumătate din ele sunt conectaţi la 

internet.  Tinerii comunică pe viu mai rar unii cu alţii, nu mai sunt motivaţi să se implice în activităţi 

extracurriculare şi în acest fel se îndepărtează unii de alţii. 

O altă preocupare a grupului nostru este şi faptul că tradiţiile locale sînt treptat uitate. Copiii şi 

adolescenţii aud despre acestea tot mai rar în cadrul unor festivităţi sateşti şi este pusă în pericol 

transmiterea acestora generaţiilor următoare.  

În pofida crizei economice din ultimii ani,  în sat s-a păstrat filiala Şcolii de Muzică care le permite 

copiilor şi tinerilor  să-şi dezvolte aptitudinile muzicale. Şcoala muzicală este un focar de culturalizare a 

sătenilor şi un mijloc de motivarea a tinerilor şi a părinţilor acestora de a se implica în viaţa comunităţii. 

Cu toate acestea, un număr redus de adolescenţi  şi adulţi manifestă iniţiativă. 

Prin acest proiect ne-am propus să revitalizăm tradiţiile şi obiceiurile locale şi să reconsiderăm rolul şcolii 

ca păstrătoare a acestor tradiţii. De asemenea,  ne-am propus să contribuim la organizarea plăcută şi utilă a 

timpului liber prin desfăşurarea activităţilor culturale cu implicarea  tinerilor din comunitate, a şcolii şi a 

altor parteneri. Credem că numai astfel putem stabili legături trainice dintre generaţii şi să transmitem  

tradiţiile populare. În final, am dorit să dezvolta sentimentul identităţii comunitare 

 

Scopul:  

 

Dezvoltarea relaţiilor de cooperare dintre şcoală, administraţia publică locală, agenţii economici, părinţi în 

vederea organizării acţiunilor culturale din comunitate. 

 

Obiective specifice:  

 

1. Încurajarea dialogului dintre generaţii prin acţiuni de socializare şi petrecere a timpului liber. 

2. Promovarea folclorului moldovenesc, a tradiţiilor locale şi a tinerelor talente  din localitate. 

3. Participarea tinerilor şi a membrilor comunităţii în reînvierea tradiţiilor şi datinilor locale. 
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Grup ţintă: 

 Direct: 220 de copii şi tineri între 12-18 ani  

 Indirect: copii, cadre didactice, părinţi 

 

Durata de desfăşurare:  5 luni,  martie – iulie 2008 

 

Parteneri: 

 Primăria comunei Glingeni 

 Liceul Teoretic Glingeni 

 Şcoala de Muzică, filiala Glingeni 

 Centrul de Creaţie şi Agrement pentru Copii şi Adolescenţi Făleşti 

 Părinţii 

 

Metode şi tehnici de lucru: întâlniri şi lucrul în grupuri mici pentru organizarea activităţilor de timp 

liber,  activităţi comune a copiilor cu părinţii, excursii şi organizarea de activităţi în satele vecine, 

culegerea de materiale folclorice de la bătrâni, participarea la festivităţi culturale. 

 

Resurse 
- umane :  cadre didactice, elevi  şi părinţii elevilor , profesorii repetitori, conducătorii de cercuri 

- materiale : instrumente muzicale, centru muzical, costume populare, consumabile: CD, hârtie 

copiator, flip-chart, hârtie şi markere flip-chart, agrafe de birou, post-it-uri, mape, folii, pixuri; 

reportofon pentru înregistrări, cadouri pentru participanţii la animaţii etc. 

- informaţionale: ghiduri muzicale, manuale. 

 

Rezultate aşteptate: 

 

- 220 de copii şi tineri implicaţi în activităţi de timp liber ; 

- 150 de părinţi participanţi ai activităţilor de promovare a obiceiurilor locale; 

- Autorităţi publice locale sensibilizate la nevoile tinerilor privind organizarea timpului liber; 

- Orchestra “Mugurel” implicată în procesul de colectare a obiceiurilor populare; 

- 3 materiale informative publicate despre activitatea de promovarea a tradiţiilor populare a 

orchestrei “Mugurel”. 

 

Planul de activitate:  

 

Nr. Activităţi Perioada 

desfăşurării 

Locul 

 

1. Mediatizarea proiectului 

în localitate  

02.03 – 

10.03.2008 

s.Glingeni 

 

2. Elaborarea  

Planului de activităţi 

02.03 -

03.03.08  

s. Glingeni, 

Şcoala 

muzicală 

3. Concertul dedicat  

Zilei Internaţionale a Femeii 

08.03.2008 s. Glingeni, 

Casa de 

cultură 

4. Concertul dedicat închiderii  Decadei 

Mărţişorului 

19.03.2008 s. Glingeni, 

Casa de 

cultură 

5. Festivalul Republican al  Cîntecului 

Folcloric ostăşesc, etapa zonală 

Martie 2008 Or. Bălţi 

6. Concerte în cadrul Sărbătorilor Pascale Aprilie 2008 s. Glingeni, 

Casa de 

cultură 

7. Finala Festivalului Republican al  9 mai 2008 Or. Cişinău,  
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Cîntecului Folcloric Ostăşesc  Casa 

Armatei 

8. Lansarea CD 

  Orchestra  „Mugurel” 

15.05.2008 Sanatoriul 

„Codrul” 

rl. Calaraşi 

9. Concert raional dedicat Zilei 

Profesionale a Lucrătorului din Cultură 

27.05.2008 Or.Făleşti, 

 Casa 

raională de 

cultură 

10. Implicarea în cadrul activităţilor 

dedicate Zilei Internaţionale a Copilului 

01.06.2008 s.Glingeni, 

Liceul 

Teoretic 

11. Acţiuni de pregătire penru   participarea 

orchestrei la Iarmarocul de la Kursk, 

Rusia 

05.-

25.06.2008 

s. Glingeni, 

Casa de 

cultură 

12. Şedinţa comună cu reprezentanţii 

Consiliului Local cu privire la (1) 

deplasarea grupului la Kursk 

(2) necesitatea procurării noilor costume 

pentru membrii orchestrei 

03.06.2008 Primăria  

s. Glingeni 

13. Iarmarocul „ UNIVERSAL -KURSK”   27-29.06.08 Or.Kursk, 

Rusia  

14. Participarea în cadrul Sărbătorii zonale  

„ Sînzîienele” 

Iulie 2008 Complexul 

sanatorial 

„Codru” 

s. Hîjdieni, 

raionul 

Călăraşi 

 

 


