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REGULAMENT DE PARTICIPARE
Festivalul-concurs de teatru ,,SPIRITUL LUI CARAGIALE” – ediţia a XI-a
(înscris în CAEN 2015 NR. 26362/10.02.2015,
A4 – Domeniul cultural-artistic: teatru, p.7, nr.14)
1. Coordonatori proiect/ persoane de contact:
- prof. Coman Vasile – manager de proiect, tel. 0726420995
- prof. Popa Cristina - tel. 0723680402, e-mail: cristinutapopa@gmail.com
- prof. Ianțuc Liliana - tel. 0730587755, e-mail: iantuc_lili@ymail.com
- prof. Mărgărit Alina - tel. 0731451483 e-mail: margarit1alina@yahoo.com
- prof. Nicolau Nina - tel. 0728148024, e-mail: nina_name@yahoo.com
2. Regulamentul de participare:
Proiectul „Spiritul lui Caragiale” se va desfășura pe o perioadă de 11 luni (1 octombrie 2014 – 1
septembrie 2015).
Activitatea principală se va desfășura pe 23 mai 2015, la Năvodari, la Centrul Cultural ,,Pontus
Euxinus”.
La acest festival se pot înscrie şcoli gimnaziale şi licee (clasele I-XII).
O școală se poate înscrie la una sau mai multe secțiuni, dar doar o dată la fiecare secțiune (la
categoria de vârstă în care se încadrează elevii). Nu se percepe taxă de participare.
Se are în vedere doar opera lui I. L. Caragiale și se desfășoară pe 2 secțiuni:
- secțiunea I: ,,Interpretare”:
o subsecțiunile: I.1.Teatru
I.2. Monolog
I.3. Adaptări după opera lui I. L. Caragiale;
- secțiunea a II-a: ,,Artă plastică”:
o subsecțiunile: II.1. Grafică
II.2. Afiș
Elemente de noutate: subsecțiunea ,,Monolog” și secțiunea a II-a ,,Artă plastică”
Secțiunea I: ,,Interpretare”
Subsecțiunea I.1.Teatru:
- piesa de teatru nu trebuie să dureze mai mult de 10 minute;
- nu se impune un număr minim sau maxim de actori;
- criteriile de evaluare sunt aceleaşi pentru fiecare etapă a concursului.
Subsecțiunea I.2. Monolog:
1

- monologul nu trebuie să dureze mai mult de 6 minute;
- criteriile de evaluare sunt aceleași pentru fiecare etapă a concursului.
Subsecțiunea I.3. Adaptări după opera lui I. L. Caragiale:
- piesa nu trebuie să dureze mai mult de 10 minute;
- nu se impune un număr minim sau maxim de actori;
- criteriile de evaluare sunt aceleaşi pentru fiecare etapă a concursului.
Secțiunea a II-a: ,,Artă plastică”
Subsecțiunea II. 1 ,,Grafică”:
- se acceptă înscrierea unui singur elev, care va însoți trupa școlii sale, înscrisă în concurs;
- fiecare elev înscris la această subsecțiune va trebui să realizeze grafic, cu propriile materiale,
în timpul desfășurării concursului de teatru, o secvență dintr-o piesă ce se prezintă pe scenă,
alta decât cea a propriei trupe.
Subsecțiunea II.2 ,,Afiș”:
- afișul trebuie să promoveze monologul/piesa prezentat(ă) de către fiecare elev/trupă de
teatru, în concurs.
- lucrările trebuie trimise în același timp cu monologul/piesa de teatru înregistrat(ă) și trebuie
să aibă dimensiunea A1.
- tehnica de realizare este la alegere.
Etapa 1:
- Preselecția la nivelul unităților școlare și transmiterea rezultatelor acesteia: 15-31 martie
2015
- Până pe 10 aprilie 2015 se vor trimite monologurile/piesele de teatru câştigătoare
(înregistrate pe CD/DVD) și afișele, pe adresa şcolii organizatoare: Şcoala Gimnazială
„George Enescu”, str. Culturii, nr.35, Năvodari, jud. Constanţa, cu specificația ,,Pentru
Concursul Spiritul lui Caragiale 2015”.
- Va promova în faza următoare doar prima clasată pe fiecare subsecțiune a primei secțiuni
I.Teatru. Fiecare monolog/piesă de teatru câştigător(toare), la fiecare subsecțiune, va fi
înregistrat(ă) pe un CD/DVD. Acesta trebuie să conțină următoarele date: numele
concursului, şcoala, clasa sau categoria de vârstă, subsecțiunea, titlul monologului/piesei,
durata, numărul şi numele actorilor, numele profesorului îndrumător, numărul de telefon şi
adresa de e-mail ale acestuia, localitatea.
- Odată cu înregistrarea, se vor trimite și Fişa de înscriere – tip, completată, semnată şi
ștampilată și Afișul ce însoțește piesa/monologul.
- Pe plicul CD-ului/ DVD-ului va fi pusă ştampila şcolii respective, însoţită de semnătura
directorului.
Etapa 2:
- Selecţia trupelor de teatru participante la festivalul-concurs, pentru ajungerea în finală, se va
desfăşura în perioada 15 – 22 aprilie 2015. Aceasta va avea loc la școala organizatoare.
- Trupele de teatru calificate în finală vor fi anunţate în perioada 23-25 aprilie 2015, pe
adresele de e-mail ale profesorilor îndrumători și pe pagina de Facebook a festivalului. Cei
care vor promova în finala de pe 23 mai 2015 (sâmbătă) vor primi informaţii cu privire la
cazarea din ziua de vineri, ziua de dinaintea finalei care va avea loc la Năvodari, la Centrul
Cultural și din ziua de sâmbătă, ziua concursului.
Etapa 3: Finala – concurs – 23 mai 2015 (sâmbătă) – activitatea principală
- Finala va avea loc în sala de spectacole a Centrului Cultural ,,Pontus Euxinus” din Năvodari,
începând cu ora 9.30.
- La data anunţării promovării în finală, trupele vor fi înştiinţate şi în legătură cu modalităţile
de cazare (vineri-sâmbătă).
- Se vor prezenta aceleași piese ce au fost trimise, înregistrate pe CD/DVD, anterior derulării
activității principale.
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Premiile, mențiunile și diplomele de participare vor fi acordate în aceeași zi, pentru fiecare
secțiune în parte.
- Trofeul Festivalului se acordă unui profesor îndrumător, pentru regia piesei prezentate.
Profesorii îndrumători vor primi adeverinţe de participare. În afara concursului, câștigătorii
Trofeului din 2014 vor susţine un scurt spectacol.
- Finala va fi înregistrată și va fi postată pe pagina de Facebook a proiectului. Revista
festivalului, cu ISSN, va fi în format electronic.
4. Modul de jurizare şi criteriile:
Piesa
din opera
lui
Caragiale

Interpretare

Şcoala
Durata

Vestimentaţie

Mişcare
scenică

Gesturi

Total

Mimică

Comisia de jurizare este alcătuită din:
- un reprezentant al teatrului constănţean
- un reprezentant al Centrului Cultural Năvodari
- un reprezentant al ISJ Constanţa
- un reprezentant al Casei Corpului Didactic Constanţa
- un reprezentant al Primăriei Năvodari şi al Consiliului Local
- un reprezentant al Radio Neptun
- un reprezentant al "Cambridge School - Educational Center" Constanţa.
Activitatea va fi monitorizată de un metodist pentru activități extrașcolare al ISJ Constanța.
5. Precizări suplimentare:
- Nu se percepe taxă de participare.
- Premiile vor consta în diplome, medalii, cupe, trofeu, acordate de sponsorii festivalului.
- Premierea se va face pe categorii de vârstă, pe nivele de învățământ: primar, gimnaziu și
liceu, la fiecare subsecțiune.
- Se asigură cazare, pentru două nopți, și masă pentru două zile, pentru participanții veniți din
alte județe.
- Nu asigurăm materialele pentru subsecțiunea II.1. Grafică
- Nu se asigură transportul din localitatea de provenienţă şi până la Năvodari și retur.

Director,

Coordonatorii proiectului,

Prof. Iuliana Sandu

Prof. Vasile Coman
Prof. Cristina Popa
Prof. Liliana Ianțuc
Prof. Alina Mărgărit
Prof. Nina Nicolau
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