Stimate doamnă/domnule director,
Vă rog să informați toate cadrele didactice și părinții elevilor din unitatea școlară pe care o
manageriați, despre continuarea proiectului național „Ascultă 5 minute de muzică clasică”.
Proiectul inițiat în anul 2014 - cf protocolului nr.8453/3.03.2014 - de Radio România Muzical, în
parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, este unicul program național din zona curriculară
muzică. În școlile în care a fost derulat în anii precedenți s-a dovedit a fi eficient și necesar
pentru educația copiilor, care, în mare măsură, doar la școală pot avea contact sistematic și
nemijlocit cu muzica clasică - etalon al culturii generale.
Radio România Muzical pune gratuit la dispoziția profesorilor, prin inspectoratele școlare,
fișiere audio care conțin lucrări muzicale, în interpretări etalon, însoțite de explicații pertinente,
gândite pe înțelesul copiilor. Pentru fiecare săptămână sunt oferite în avans două fișiere care pot
ajunge în școală prin transfer online. Conținuturile fișierelor sunt în conexiune directă cu
programele școlare, putând fi ascultate atât de elevii din gimnaziu, cât și de cei din clasele
primare. Fișierele audio pot fi folosite la orele de educație muzicală, în completarea cunoștințelor
teoretice predate, dar pot fi ascultate și la alte ore (ex. educație plastică, educație fizică).
Totodată, pe site-ul proiectului (www.romania-muzical.ro/5minute) există și un concurs
online la care elevii pot participa. Concursul debutează în 9 octombrie 2017, simultan cu
începutul proiectului pentru anul școlar 2017-2018.
Pentru o mai bună organizare a derulării concursului, vă rugăm să desemnați un
responsabil de proiect la nivelul școlii care va ține legătura, pe mail, cu prof. DOBRE OANA
DANIELA, pe care am desemnat-o responsabilă la nivelul județului BUZAU. Responsabilul pe
școală va transmite datele sale de contact dnei profesor Dobre Oana Daniela (email:
oanad.dobre@gmail.com); va informa profesorii și învățătorii din școală despre existența
acestui proiect și le va pune la dispoziție materialele primite din partea responsabilului pe județ.
Până la finalul lunii decembrie, va transmite responsabilului pe județ numele profesorilor din
școală participanți la proiect, precum și numărul (fie și aproximativ) de elevi participanți. Aceste
date sunt necesare conform unei clauze înscrise în protocolul de colaborare semnat între MEN și
Radio România Muzical;
La finalul anului școlar, pe baza listei transmise, Radio România Muzical se va elibera
pentru profesori îndrumători o adeverință colectivă de participare la proiect.
În speranța că veți sprijini implementarea/continuarea derulării proiectului în unitatea școlară pe
care o manageriați, vă mulțumesc anticipat

Inspector de specialitate

