REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE
A FESTIVALULUI-CONCURS DE DRAMATIZARE

,,Oglindirea sufletului în literatură!”
Ediţia a VI-a,
pozitia 881 în CAERI-2017
Liceul Tehnologic ,,George Bariţiu” Oradea vă invită să participaţi în perioada 05-09
IUNIE 2017*, la concursul de dramatizare: „Oglindirea sufletului în literatură”.
 TEME ORIENTATIVE ALE CONCURSULUI:
Iubirea
Prietenia
Bunătatea
Jertfa
Copilăria
Condiţia omului superior
Jertfa pentru creaţie etc.

reflectate în diferite opere literare din literatura română şi universală
 Se pot înscrie la concurs preşcolari şi elevi ai claselor I - XII
 Formularul de înscriere – (anexa 1) – va fi completat şi trimis on-line la adresa de e-mail:
concurs_teatru@yahoo.com până la data de 01 iunie 2016; Formularul se poate expedia
şi prin poştă, împreună cu lucrările elevilor;
 Acordul de parteneriat (anexa 2) completat şi ştampilat, va fi trimis on-line împreună cu fişa
de înscriere sau prin poştă cu lucrările copiilor. Menţionăm că doar şcolile doritoare trimit şi
Anexa 2.
 Fiecare profesor coordonator poate participa la toate secţiunile
 Profesorul coordonator trimite prin poştă, până la data de 1 iunie, următoarele:
Fişa de înscriere + acordul de parteneriat (un exemplar completat şi ştampilat) +
Lucrările elevilor vor fi trimise prin poştă la adresa:
Liceul Tehnologic ,,George Bariţiu”
Oradea, str. G. Bariţiu, nr. 9, jud. Bihor, cod 410303
(pentru prof. Manuela Fazecaş- Concursul ,,Oglindirea sufletului în literatură”)
Lucrările cu dată ulterioară decât cea precizată nu vor intra în concurs!
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE! Se va trimite obligatoriu un plic timbrat și
autoadresat format A4, pentru expedierea diplomelor. Rugăm cadrele didactice să trimită
plicuri autoadresate cu timbre corespunzătoare, poștale, nu fiscale .

LUCRĂRILE ELEVILOR NU SE RESTITUIE!
SECŢIUNI:
a. Dramatizare-participare directă
b. Dramatizare (format electronic)
c. Artă plastică

* ora va fi comunicată ulterior, iar în cazul altor modificări vă vom anunţala timp! Mulţumim
pentru înţelegere!

CERINŢE DE REALIZARE

Secţiunea A. Dramatizare- participare directă
Va cuprinde o piesă de teatru cu durata maximă de 15 minute, prin care se va transmite
mesajul temei alese. Depăşirea timpului duce la diminuarea punctajului .
Secţiunea B. Dramatizare (format electronic)
Prezentarea va trebui să respecte tematica aleasă, să nu depăşească 15 minute şi să fie
înregistrată în condiţii optime, astfel încât ea să poata fi urmărită , atât vizual, cât şi auditiv de
catre membrii juriului.
Participantii vor trimite înregistrarea scenetei pe suport electronic CD/ DVD la adresa:
Liceul Tehnologic ,,George Bariţiu”, Oradea, str. G. Bariţiu, nr. 9, jud. Bihor, cod 410303
(pentru prof. Manuela Fazecaş- Concursul ,,Oglindirea sufletului în literatură”) sau prin email la
adresa concurs_teatru@yahoo.com
Depăşirea timpului duce la diminuarea punctajului.
Secţiunea C. Artă plastică
Desenele, picturile copiilor trebuie să transmită un mesaj din care să reiasă tema aleasă
spre abordare. Lucrările să nu depăşească dimensiunea A3 şi să fie ambalate corespunzător,
pentru a nu se deteriora în timpul transportului.
Lucrările se trimit la adresa de mai sus, însoţite de o etichetă care să conţină numele şi
prenumele elevului, clasa, şcoala de provenienţă, numele şi prenumele cadrului didactic
îndrumător. La aceasta secțiune, se poate înscrie un singur cadru didactic îndrumător, cu un
număr de maxim 3 lucrari.
JURIZAREA
Juriul este format din inspectori de specialitate, cadre didactice (limba şi literatura
română, psihologie, educaţie plastică, religie, informatică) din şcoala aplicantă, din şcolile şi
instituţiile partenere, membri ai echipei de proiect.
Lucrările vor fi evaluate în funcţie de următoarele criterii:
 Încadrarea în tematica propusă (concordanţa dintre reprezentare şi mesaj, relevanţa
mesajului)
 Prezenţa scenică: mişcare scenic, dicţie;
 Originalitatea şi calitatea artistică a interpretării;
 Scenografie: costume, decor, recuzită;
Se vor acorda premiile I, II, III, premiu special, menţiuni pentru fiecare secţiune a
concursului. Se acordă diplome de participare pentru toţi elevii participanţi, pe acestea fiind
menţionat şi numele profesorului îndrumător.
Informaţii suplimentare:
- coordonator de proiect: prof. Fazecaş Manuela, tel. 0771 463323
prof. Neşiu Sânziana, tel. 0722 857 183
concurs_teatru@yahoo.com

Anexa 1

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE DRAMATIZARE

,,Oglindirea sufletului în literatură!”
Ediţia a VI-a

1. Date despre profesorul coordonator:
Numele şi prenume: ..........................................................................................................
Telefon: .........................................
Adresă e-mail: .............................
Profesor la:
Unitatea de învăţământ ..................................................................................................
Adresa..............................................................................................................
Judeţul.............................................. Cod........................................................................
Tel: .........................
E-mail: .......................
Adresa de e-mail la care cadrul didactic îndrumător doreşte să primească diploma:
....................................................................................
2. Date despre elevii participanţi:
Nr.
crt.
1.

2.
3.
.....
.

Numele şi prenumele

Nivelul de varstă
Preşcolari

Şcolari
I-IV

Şcolari
V-VIII

Şcolari
IX-XII

Secţiunea la
care participă

Opera şi
autorul

Tema/mesajul
transmis

