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1. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII: 20 aprilie 2018,  Casa de Cultură-Tecuci                

(organizator- Şcoala Gimnazială „Elena Doamna”, Tecuci) 

2. ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR:  1 martie – 18 aprilie 2018 

3. SECȚIUNI: 

 Cuprinde două secţiuni:  

I. Secţiunea de spectacol live (participare directă) 

II. Secțiunea de spectacol înregistrat (participare indirectă)  

          Piesa interpretată poate fi un fragment dintr-un basm/ poveste sau text din literatura 

română sau universală fără să depășească 15 min. 

4. CATEGORII DE VÂRSTĂ: Concursul se adresează preşcolarilor si elevilor din clasele primare 

la ambele secțiuni, și preșcolarilor, elevilor din clasele primare și gimnaziale la secțiunea de spectacol 

live. 

5. REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE  

 Numărul de lucrări înscrise la secţiunea I și II. Un cadru didactic se poate înscrie în concurs 

cu un singur moment de teatru, fie în secțiunea I fie în secțiunea a II-a. 

 Termenul limită pentru primirea fișelor de înscriere  pentru ambele secțiuni este 18 aprilie 

2018. În perioada 1 martie – 18 aprilie 2018 se primesc fişele de înscriere, iar în perioada 18-19 aprilie 

2018 se stabileşte ordinea intrării în concurs. Lucrările/  CD-urile cu înregistrarea video pentru 

secțiunea a II-a se primesc pe adresa Școala Gimnazială „Elena Doamna” Tecuci, Galați, str. 

Costache Racoviță, nr. 24 B, 805300. 

 Criterii de evaluare la secțiunea I și II: Juriul va aprecia omogenitatea trupei, talentul 

actoricesc, armonizarea interpretării „micilor actori”, originalitatea, ţinuta vestimentară şi 

sensibilitatea artistică, ritmul, intonaţia şi mimica corespunzătoare mesajului transmis de text, decorul 

scenetelor, coloana sonoră, calitatea tehnicilor de înregistrare (imagine, lumină, sunet).  

 Premii-Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiune la fiecare secţiune. 

 Înştiinţarea câştigătorilor: Lista completă a câştigătorilor va fi pusă la dispoziţie pe site-ul 

proiectului http://prolectura.webs.com, pe site-ul școlii www.edschool.ro și pe email-ul fiecărui 

participant. Diplomele vor fi expediate până la data de 1 iulie 2018. 

 

 NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.  

 

6. PERSOANE DE CONTACT: prof.înv. primar, Bîra Ilinca 0742548007, licuta_65@yahoo.com; 

prof. înv. primar, Gîță Ionica 0768533268, ionica_gata@yahoo.com, Lefter Adriana  0768992148, 

lefteradriana@yahoo.com 

 

 

 

Coordonator proiect ,                                                                                   Director, 

Prof. Bîra Ilinca      

Prof. Gîță Ionica                                                                                       Prof.  Gîță Ionica 

Prof. Lefter  Adriana Silvica 
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