INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI
ŞcoalaGimnazială „Alexandra Nechita”, mun. Vaslui
Str. Păcii, nr.1, Vaslui, cod 730232, telefon / fax : 0235.360 349
E-mail: scoalanr8vaslui@yahoo.com

Se aprobă,
Inspectorv Şcolar General,
Prof. Gabriela Plăcintă

REGULAMENTUL
FESTIVALULULUI CONCURS DE TEATRU ŞCOLAR
,, EU, TU ȘI SCENA ”
Avizat în CAER 2018, poziția 1333
Ediția a II-a, martie 2018
ORGANIZATOR:
Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita”, mun. Vaslui, Str. Păcii, Nr. 1
COMISIA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI
COORDONATORI:


Prof. Bahman Mihaela Dumitriţa - Inspector şcolar pentru Limba şi literatura română



Prof. Năstase Petronela – Inspector şcolar pentru învăţământ primar



Prof. Zoica Popescu – Inspector şcolar pentru educaţie timpurie



Prof. Mustăţea Monica – Inspector şcolar pentru activităţi extraşcolare



Prof. Mîţă Alexandru – Inspector şcolar pentru limbile moderne



Prof. Baban Vladimir - Director Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui



Prof. Moraru Alina Emanuela – Director adjunct Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita”
Vaslui



Prof. Iamandi Anca Mihaela - Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui



Prof. Lupu Elena Zîna - Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui



Prof. înv. primar Gherasim Veronica - Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui
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Prof. înv. primar Obreja Silvia - Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui



Prof. înv. preprimar Turbatu Balan Dorinela – Grădiniţa Nr. 19, Vaslui
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Prof. înv. primar Cârstea Veronica
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Prof. înv. primar Chitic Florentina



Prof. Galan Camelia



Prof. înv. primar Ciupitu Florentina



Prof. Gheorghiu Geanina



Prof. înv. primar Pricob Simona



Prof. Luca Daniela



Prof. înv. primar Rusu Lia-Vera



Prof. Militaru Vasile



Prof. înv. primar Şelaru Ilona



Prof. Păcuraru Marius



Prof. înv. primar Ştirbu Aurica



Prof. Perebiceanu Valentina



Prof. înv. primar Tolontan Liliana



Prof. Ţîrcă Mihaela



Prof. înv. primar Vrabie Veronica



Prof. Vrânceanu Gabriel



Secretar



Prof.Turbatu-Balan Dorinela



Prof.Ţarălungă Simona



Administrator, Bordeianu Anca



Prof. înv. preprimar Arteni Irina



Bibliotecar Mocanu Dana



Prof. înv. preprimar Buzum Georgiana



Contabil, Alexa Nina Petronela

înv. preprimar Costea Manole

Geanina

şef,

Hanganu

Gabriela

Simona

PARTENERI:
1. INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI
2. CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII
TRADIŢIONALE VASLUI
3. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI
4. ASOCIATIA „SPIRITE VII”

MOTTO : “Orice spectacol are un sens : ochii văd, spiritul cercetează…” (Victor Hugo)
DOMENIUL: cultural-artistic teatru
TEMA: concurs de interpretare
 Pentru învăţământul preprimar şi primar:
 O piesă de teatru, o poveste/ monolog (durata maximă 15 min) cu o tema la alegere.
 Pentru învăţământul gimnazial:
 O piesă de teatru/ monolog (durata maximă 20 min.) cu o temă la alegere.
SCOPUL :
 Stimularea creativității, a dezinvolturii în exprimare şi a imaginației elevilor, inovația, spiritul de
competiție din învățământul preprimar, primar și gimnazial.


Susținerea,cultivarea si valorificarea potențialului artistic al elevilor.



Dezvoltarea personalității prin descoperire, autocunoaștere şi interrelaţionare umană.



Implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în susținerea faptului artistic și în viața culturală a județului.

OBIECTIVE GENERALE:


punerea învaloare a pasiunii elevilor pentru arta spectacolului de teatru;



realizarea unui act artistic complet;



cultivarea aptitudinilor de comunicare expresivă a creativităţii;



dezvoltarea capacităților de investigație, de informare şi de transfer a cunoștințelor;



dezvoltarea sentimentului de autoafirmare în spațiul competițional şi de cooperare cu membrii grupului;



promovarea prieteniei şi a cooperării între copii prin realizarea de activități educative între membrii
instituţiilor partenere;

Cap. I Cadrul general
Art.1. Prezentul regulament definește cadrul specific de organizare şi desfășurare a concursului județean
,,Eu, tu și scena”, adresat preșcolarilor şi elevilor din ciclul preprimar, primar şi gimnazial din unitățile de
învățământ preuniversitar de masă sau special, de stat sau particular din toată ţara.
Art. 2. Obiectivul central vizează stimularea elevilor cu talent sau care au interes şi aptitudini deosebite
pentru spectacolul de teatru.
Art.3. Concursul județean ,,Eu, tu și scena” promovează competitivitatea și valoarea, alta decât cea
apreciată la orele de curs.
Art.4. Concursul se desfășoară într-o singură etapă, pe niveluri corespunzătoare, cu criterii diferite de
jurizare și cu jurii diferite.

Cap. II. Organizarea concursului
Art.5. Concursul este organizat de Școala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, Asociația „Spirite Vii”, Casa Corpului Didactic Vaslui, Primăria
Municipiului Vaslui și Centrul Județean de Conservare şi Valorificare a Tradiției si Creației Populare Vaslui.
Art.6. Concursul are următoarele secțiuni de interpretare dramatică în formație de maxim 10

sau

individual - participare directă:
Secțiunea I: grupele de grădiniță
 O piesă de teatru, o poveste/ monolog (durata maximă 15 min.)
Secțiunea II: clasele I-IV (inclusiv clasa pregătitoare)
 O piesă de teatru/ monolog (durata maximă 15 min.)
Secțiunea a III-a clasele V-VIII
 O piesă de teatru/ monolog (durata maximă 20 min.)
Art.7.Comisiile de organizare şi evaluare ale concursului sunt constituite şi funcționează conform
prevederilor Metodologiei – cadru de organizare şi desfășurare a competițiilor școlare (OMEN nr. 3035/2012).
Art.8. Responsabilitatea elaborării criteriilor și baremelor de jurizare revine grupului de lucru al şcolii
organizatoare, desemnat în acest sens.
Art.9. Calendarul desfășurării etapelor concursului se elaborează anual de către şcoala organizatoare.
Cap. III Înscrierea în concurs
Art.10. Pot fi înscriși în concurs preșcolari şi elevi din ciclul primar şi gimnazial din unitățile de
învățământ preuniversitar, de stat sau particulare, din toată țara.

Art.11. Nu se percepe elevilor taxă pentru înscrierea în concurs.
Art.12. Fiecare școală completează Protocolul de colaborare și îl trimite scanat la adresa
eutusiscena@yahoo.com

până cel târziu 12 martie 2018, menționând persoana de contact, adresa de e-

mail şi numărul de telefon.

Cap. IV. Proba de concurs
Art.13. Vizionarea spectacolului şi aprecierea juriului ținând cont de calitatea programelor prezentate, de
expresivitatea şi originalitatea interpretativă şi colectivă.
Art.14. Timpul de lucru este de 15-20 de minute.
Art.15. Interpretarea respectă tema aleasă.
Art.16. Se acceptă interpretări în limba română, limba engleză şi limba franceză.

Cap. V. Evaluarea
Art.17. Evaluarea participanților este realizată de cadre didactice care nu au rude în concurs sau elevi
participanți la nivelul la care evaluează. Evaluarea respectă criteriile și baremele de jurizare elaborate de grupul
de lucru al școlii organizatoare.
Art.18. Punctajul maxim acordat este între 1-11 puncte. Se acordă 1 punct din oficiu.

Cap. VI. Premierea
Art. 20. Ierarhia concurenților, în vederea premierii, se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor
obţinute.
Se acordă diplome elevilor participanți la etapa I, astfel:
- MARELE PREMIU „Scena” , pentru fiecare categorie de învățământ:
☺ locul I pentru fiecare categorie de învățământ preprimar, primar și gimnazial;
☺ locul II pentru fiecare categorie de învățământ preprimar, primar și gimnazial;
☺ locul III pentru fiecare categorie de învățământ preprimar, primar și gimnazial;
☺ la fiecare secţiune se pot acorda, dar nu obligatoriu, MENŢIUNI;
Intenționăm să mai acordăm:
☺ Premiul pentru CEA MAI BUNĂ INTERPRETARE MASCULINĂ;
☺ Premiul pentru CEA MAI BUNĂ INTERPRETARE FEMININĂ;
☺ Premiul pentru CEA MAI BUNĂ REGIE;
☺ Premiul pentru CEL MAI BUN SCENARIU;

Premiile pentru cea mai bună interpretare feminină/masculină, cea mai bună regie sau cel mai bun
scenariu nu vor avea la bază sistemul de punctare amintit, ci criteriul consensualității;
Nu se acceptă constestaţii şi nu se vor acorda premii în bani.
Cadrele didactice participante vor primi adeverinţe în funcţie de modalitatea de implicare în organizarea şi
desfăşurarea concursului (coordonator/ însoţitor elevi, supraveghetor /evaluator/ organizator).

DESCRIEREA ETAPELOR DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul interjudețean Festivalul Concurs de Teatru Școlar ,,EU, TU ȘI SCENA” va fi organizat
conform regulamentului de concurs, iar activitatea propriu-zisă se va desfășura după următorul program:
-

deschiderea festivalului;

-

evoluția participanților înscriși în concurs pe secțiuni;

-

momente artistice in afara concursului;

-

deliberarea juriului și aprecieri asupra festivalului;

-

premierea câștigătorilor;

-

declarații de presă;
Membrii colectivului de organizare au sarcini precise, îşi cunosc responsabilitățile asupra sectorului pe

care îl administrează. Există supraveghetori, îndrumători în traseul participanţilor de la intrarea în clădirea în
care se organizează concursul, până după reprezentație, regizori de culise şi de scenă. Copiilor li se asigură pe
tot parcursul concursului apă şi serviciu medical (în caz de necesitate).
Copiii vor fi premiaţi conform articolelor 18 şi 20. Rezultatele finale vor fi afişate pe

site-ul şcolii

organizatoare: http://www.scoalanr8vaslui.webnode.ro
Calendarul festivalului de teatru:
☺ Faza I (locală) 06 martie 2018 - se organizează la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care şi-a
exprimat acordul de participare.
☺ Faza a II- a (interjudeţeană) 28 martie 2018 - se va desfăşura la Centrul Cultural Alexandra
Nechita Vaslui. Pot participa preşcolarii şi şcolarii care au obţinut locul I şi locul al II- lea la faza
locală. Fişa de înscriere, înregistrarea pe CD sau DVD, acordul de parteneriat( în două exemplare)
se vor trimite prin poştă la Şcoala Gimnazială Alexandra Nechita Vaslui, Str. Păcii Nr. 1 până la
data de 12 martie 2018.
☺ 28 martie 2018, ora 10.00, desfăşurarea concursului
☺ 28 martie 2018, se va organiza festivitatea de premiere la Centrul Cultural ,,Alexandra Nechita” Vaslui.

☺ 1 – 30 aprilie 2018, se vor trimite diplomele elevilor premianți de la școlile participante din alte județe
ale ţării, însoțite de tabelul de înscriere ce va certifica prezența la acest concurs;
☺ mai 2018, se va realiza Raportul de evaluare a concursului;

Director Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui:
Prof. Baban Vladimir

Coordonatori:
Prof. Lupu Elena Zîna
Prof. Iamandi Anca Mihaela

FESTIVALUL CONCURS DE TEATRU ŞCOLAR
,, EU, TU ȘI SCENA ”
Ediția a II-a, martie 2018
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
Unitatea de învățământ:…………………………………….Localitatea/județul:………………
Cadruldidacticîndrumător:……………………………………………………………………….
Nr. Telefon……………………………adresă e-mail:………………………………………………..
Adresa: str.________________________________ nr.______, bl.______, sc._____, et. _____,
ap.______, loc.___________________________.

Nr.

NUMELE

crt

PRENUMELE

ȘI CLASA NUMELE
TRUPEI

PROFESOR
COORDONATOR

ELEVULUI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Data:

Semnătura,

Școala Gimnazială
„Alexandra Nechita”, mun. Vaslui
Str. Păcii, nr.1, Vaslui, cod 730232,
telefon / fax : 0235.360 349
E-mail: scoalanr8vaslui@yahoo.com
Nr...... din ..................

Școala Gimnazială
………………………………….
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………
Nr............ din..................

Protocol de colaborare
încheiat la data de:.....................
între partenerii :
Școala Gimnazială „Alexandra Nechita”, cu sediul în Vaslui, Str. Păcii. nr.1 telefon/fax :
0235.360 349, e-mail scoalanr8vaslui@yahoo.com, instituție reprezentată de Director, prof. Baban
Vladimir
și

Şcoala........................................................................... cu sediul în .............................,
strada……………......….,nr..........,tel....................................,email....................................., instituție
reprezentată prin director, ................................................................. și înv./inst./prof. ......................
..................................................................... ,adresă e-mail persoană de contact.................................
Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie stabilirea rolului şi responsabilităților
partenerilor în cadrul Festivalului Concurs de Teatru Școlar ,,Eu, tu și scena” – coordonat de prof.
Lupu Elena Zîna și prof. Iamandi Anca Mihaela , finalizat prin spectacolul susținut de trupele de
teatru finaliste la Centrul Cultural ,,Alexandra Nechita” Vaslui.
Articolul 1
A. Rolul si responsabilitățile Școlii Gimnaziale „Alexandra Nechita” Vaslui,
1. Informarea școlilor despre organizarea festivalului concurs;
2. Respectarea termenelor de desfășurare a festivalului concurs;
3. Emiterea și distribuirea diplomelor și premiilor copiilor, adeverințe cadrelor didactice;
4. Monitorizarea, evaluarea și diseminarea rezultatelor proiectului.
B. Rolul si responsabilitățile Școlii Gimnaziale
1. Mediatizarea proiectului în unitatea de învățământ;
2. Participarea la activitățile propuse;
3. Respectarea regulamentului de desfășurare a proiectului.
Articolul 2 Durata parteneriatului
Prezentul protocol de colaborare este valabil până la finalizarea proiectului (noiembrie 2017 – iunie
2018)
Articolul 3 Dispoziții finale
Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către cele două părți.
Prezentul protocol de colaborare este semnat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Organizator: Școala Gimnazială
„Alexandra Nechita” Vaslui
Director,
Prof. Baban Vladimir

Partener: Școala Gimnazială
................................................
Director,
Prof. .....................................

