Şcoala Gimnazială “Gheorghe Banea” Măcin
desfăşoară concursul interjudeţean Fantastic English World
Festivalul cultural artistic de limbă engleză „Fantastic English World” este un proiect care îşi
propune să implice elevi cu vârste cuprinse între 9 şi 18 ani
. Este un concurs pe două secţiuni:
1. Teatru în limba engleză (English through drama): fiecare şcoală participantă participă cu o trupă
de teatru care prezintă o piesă în limba engleză pe o temă impusă de organizatori. Anul acesta tema
este: Childhood fairy tales past and present. Piesele de teatru sunt adaptate si regizate in functie de
vârstă, abilităti, competente. Fiecare trupă participantă trebuie să pregătească şi un afiş prin care săşi prezinte piesa, numele actorilor principali şi profesorul coordonator. Şcolile care nu pot participa
“Live” vor paticipa la secţiunea CD/DVD, trimiţând CD-ul sau DVD-ul cu piesa de teatru filmată. În
funcţie de trupele înscrise în concurs, secţiunea poate avea două categorii de vărstă: 9-13 ani şi 14-18
ani.
2. Poveşti în benzi desenate (Stories in Comics): realizarea unor benzi desenate/ minicărţi ilustrate
(illustrated booklet) pe baza unor poveşti din literatura engleză sugerată de organizatori.
Condiţii de participare: Se adresează elevilor din ciclul gimnazial şi liceal, cadrelor didactice - prin
completarea și trimiterea fişei de înscriere şi a protocolului pentru parteneriat educaţional.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!
Perioadă înscriere: 1.03.2018 – 27.04.2018
Perioadă desfăşurare: 12.05.2018
Proiectul/Concursul “Fantastic English World” este înscris în CAERI 2018 la poziția 1223.
SCOPUL:
 Cultivarea, sustinerea si valorificarea potenţialului artistic al elevilor.
 Formarea personalităţii prin descoperire, autocunoaştere şi interrelaţionare umană.
 Implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în viaţa culturală a judetului .
Teatru în limba engleză - Valorificarea competenţelor de comunicare în limba engleză, dezvoltarea
creativităţii şi creşterea încrederii în sine, promovarea multiculturalismului şi interdisciplinarităţii, a
cooperării in domeniul educational.
Stories in comics - promovarea limbii engleze ca limbă de comunicare şi valorizarea diversitaţii lingvistice
şi culturale.
REGULAMENTUL CONCURSULUI
SECTIUNEA I: Teatru în limba engleză (English through drama)










Elevii trebuie sa aibă vârsta între 10 si 18 ani (clasele a IIIa - aXIIa)
Fiecare şcoală isi poate inscrie in concurs o singura trupa de teatru formata din 10 -15 elevi. Se
presupune ca din aceasta trupa fac parte nu numai actorii ce evolueaza pe scena, ci si elevi care ajuta
la realizarea decorului si a costumelor, la asigurarea fundalului sonor si altele.
Piesa de teatru inscrisa in concurs trebuie sa respecte tema impusa de catre organizatori. Tema de
anul acesta este “Lumea fantastică a poveştilor”. Piesa pusă în scenă poate fi o adaptare a unei
poveşti (din literature română sau engleză) interpretată în limba engleză.
Piesa de teatru prezentata in concurs nu trebuie sa depaseasca 15-20 minute.
In cazul trupelor ce participa la sectiunea live, se recomanda ca fiecare scoala sa aiba decor simplu si
usor de amplasat. Organizatorii asigura un decor minim (masa, scaune), sonorizarea prin statie audio
si luminile in sala daca este cazul.
Fiecare trupa care participa LIVE trebuie sa pregateasca si un afis (A3) pentru piesa de teatru ce o
vor prezenta in concurs care sa contina informatii despre titlul, autorul/regizorul piesei si actori.

Fiecare profesor coordonator trebuie sa completeze fisa de inscriere (ANEXA 1) şi sa o trimita pe
mail la adresa: lily.gheorghe64@gmail.com până la data de 27 aprilie 2018 pentru buna organizare a
concursului.
 In cazul trupelor care participa la sectiunea CD/DVD (din cauza distanţei prea mari), inregistratrea
piesei trebuie trimisa prin poşta/curier sau depusă personal la secretariatul Școlii Gimnaziale
“Gheorghe Banea” Măcin până la data de 27 aprilie 2018 (data poştei), la următoarea adresă:
Şcoala Gimnazială “Gheorghe Banea” Măcin.
Prof. Gheorghe Liliana
Strada Florilor nr. 30
Măcin – 825300
Jud. Tulcea
(Cu specificarea: Pentru Concursul Judeţean “Fantastic English World” secţiunea Teatru în
limba engleză CD/DVD)
 Juriul va fi alcatuit din 2 profesori de limba engleza, un profesor de educatie plastica si un
reprezentant al Teatrului “Jean Bart” Tulcea.
 Se vor acorda diplome de participare tuturor profesorilor coordonatori, cat si diplome si premii atât
la secţiunea live cât si la cea CD/DVD pentru: cele mai bune piese interpretate (locul I, II si III); cel
mai bun actor si cea mai buna actrita in rol principal; cele mai bune costume; Miss/Mister FEW; va fi
acordat de asemenea un Premiu Special al Juriului pentru cea mai originală abordare a unei piese.
 Toti profesorii coordonatori vor primi lista completa cu castigatorii la cele 3 sectiuni: live, CD/DVd
si afis; fotografii si alte informatii prin e-mail.
 Spectacolul concurs are loc în data de 12 mai 2018
Pentru informaţii suplimentare in legătura cu desfăşurarea concursului se pot solicita informaţii la
adresa de email: lily.gheorghe64@gmail.com (prof. Gheorghe Liliana) sau nr de tel. 0747553430.


SECTIUNEA II: Poveşti în benzi desenate (Stories in Comics)
REGULAMENT DE PARTICIPARE
Cerinţe
Candidaţii vor trebui să realizeze o planşă de BD în format A3 sau un booklet cu o poveste (cu texte în
limba engleză) pe tema concursului “Lumea fantastică a poveştilor”.
 Acest concurs este deschis tuturor elevilor cu vârste cuprinse între 11 si 18 ani. Vârsta trebuie
specificată clar şi categoria justificată în fişa de înscriere.
 Este acceptată o singură înscriere - un singur candidat pe toată durata concursului. În caz că vor fi
înscrişi candidaţi de mai multe ori, aceştia vor fi excluşi din concurs.
 Participarea este individuală, candidaţii garantează că ei sunt autorii desenelor şi textelor trimise şi
declară că nu s-au inspirat de la alţi autori. ORICE PLAGIAT, CHIAR SI PARŢIAL, VA
DETERMINA ANULAREA DE CĂTRE JURIU A PARTICIPĂRII LUCRĂRII
 banda desenată va conține minim 4, maxim 6 căsuțe, fiecare reprezentând una din secvențele cheie
din povestea relatată, căsuțele vor avea fiecare o altă acțiune, text sau desene (în cazul participanților
mai mici) sub formă de bulă de dialog și alte elemente întâlnite în benzile desenate
 lucrările trebuie să aibă înscrise pe verso următoarele:
- numele și prenumele elevului,
- data naşterii sale,
- numele şi adresa şcolii la care este înscris elevul,
- clasa,
- numele profesorului coordonator
 în cazul realizării un booklet ilustrat acesta trebuie să conţină autorul şi titlul poveştii pe prima
pagină iar datele despre autor pe ultima pagină
Criterii de selectie
Juriul va selectiona cele mai bune lucrari care trebuie sa raspunda urmatoarelor criterii:
o respectarea regulamentului concursului
o calitatea desenelor
o originalitatea lucrarii
Lucrările vor fi trimise/depuse la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Banea” :
Şcoala Gimnazială “Gheorghe Banea” Măcin.
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Prof. Gheorghe Liliana
Strada Florilor nr. 30
Măcin – 825300/Jud. Tulcea
(Cu specificarea: Pentru Concursul Judeţean “Fantastic English World” secţiunea Benzi
desenate) până pe data de 27 aprilie 2018. Rezultatele concursului vor fi anuntate în ziua
festivalului 12 mai 2018
Premii
 Un premiu va fi atribuit laureaţilor fiecărei categorii.
 Înmânarea premiilor va avea loc în data de 12 mai 2018 cu ocazia închiderii Festivalului-concurs
“Fantastic English World”.
ANEXA 1
FORMULAR DE INSCRIERE
FESTIVALUL DE TEATRU IN LIMBA ENGLEZA
“Fantastic English World”
editia I
Şcoala participantă: .................................................................................
Adresa completa a şcolii:..................................................................................
Numar de telefon:..............................................................................................
Adresa de email:................................................................................................
Nume trupa de teatru participantă: ....................................................................
Numar elevi:......................................................................................................
Profesor coordonator:.............................................................................
Titlul/ autorul piesei de teatru: ..........................................................................
Descrierea piesei de teatru (pe scurt):...............................................................
........................................................................................................................
Sectiunea la care doriti sa participati:
□ live
□ CD
Va asteptam cu drag
Pentru detalii - email: lily.gheorghe64@gmail.com (Gheorghe Liliana) sau nr de tel: 0747553430
*Formularul de inscriere trebuie trimis pana pe data de 27 aprilie 2018 pentru a asigura o buna organizare a evenimentului.

ANEXA 2
FISA DE INSCRIERE
Concurs de BD/Booklet: “Stories in Comics”
Nume: ____________________
Prenume: ___________________
Data nasterii: _______________________
Adresa personală: ________________________
Şcoala: ______________________
Telefon fix: __________________________
Profesor coordonator:_______________________
Telefon mobil: ________________________
E-mail: ______________________________
Categoria (bifati casuta corespunzatoare):
□ planşă de BD în format A3
□booklet
Data:

Semnatura (Nume, prenume):

Pentru detalii - email: lily.gheorghe64@gmail.com (Gheorghe Liliana) sau nr de tel: 0747553430
*Formularul de inscriere trebuie trimis pana pe data de 27 aprilie 2018 pentru a asigura o buna organizare a evenimentului *
Înscriindu-mă şi participând la concurs, accept conditiile prevăzute de Regulamentul concursului.
* Îi autorizez pe organizatori să utilizeze lucrarea mea pe orice suport de comunicare (mass-media, site Internet, bloguri etc.) în cadrul promovarii
Festivalului “Fantastic English World” si Concursul BD. Toate drepturile aparţin autorilor
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Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Banea”
Str.Florilor, nr. 30
Oraş Măcin , Jud. Tulcea
Nr............. din .....................

Unitatea şc. ...........................................
Str........................................, nr.............
loc. ................. , Jud. .............................
Nr............. din .............................

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
Încheiat astăzi, ...................................... între unităţile şcolare :
Şcoala gimnazială ,,Gheorghe Banea”Măcin, reprezentată de prof. OPRESCU NARCIS-DORU, în
calitate de director şi prof. GHEORGHE LILIANA în calitate de coordonator proiect, şi
Şcoala /Liceul
...................................................................................................................
.................................................................................................................................................
reprezentată de ..................................................................... în calitate de director şi
............................................................................... în calitate de partener în cadrul Festivalului de teatru
şi benzi desenate în limba engleză, EDIŢIA a II-a - „Fantastic English World” care se va desfăşura în
luna mai 2018 şi are ca scop:
 Cultivarea, sustinerea si valorificarea potenţialului artistic al elevilor.
 Formarea personalităţii prin descoperire, autocunoaştere şi interrelaţionare umană.
 Implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în viaţa culturală a judetului
 Valorificarea competenţelor de comunicare în limba engleză, dezvoltarea creativităţii şi creşterea
încrederii în sine, promovarea multiculturalismului şi interdisciplinarităţii, a cooperării in domeniul
educational.
 Promovarea limbii engleze ca limbă de comunicare şi valorizarea diversitaţii lingvistice şi culturale.
Unitatea coordonatoare se obligă :
 să distribuie regulamentul concursului unitatilor şcolare partenere;
 să colecteze lucrările realizate de participanţi;
 să asigure promovarea şi buna desfăşurare a evenimentului;
 să trimită tuturor participantilor diplomele cu premiile obtinute;
 să disemineze rezultatele concursului;
Unitatea participantă se obligă :
 să înscrie elevii la concurs, respectând termenul limită ;
 să participe la activitatea principală a festivalului cu momente specifice respectând Regulamentul
concursului;
 să distribuie copiilor şi cadrelor didactice participante diplomele;
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata simpozionului pentru ca acesta să se deruleze conform
scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Şcoala gimnazială ,,Gheorghe Banea”
Str.Florilor, nr. 30
Oraş Măcin , Jud. Tulcea
Director,
Prof. Oprescu Narcis Doru

Unitatea şcolară ...........................................
Str........................................, nr.............
loc. ................. , Jud. .............................
Director,
Prof. .........................................
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