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Ediţia a V-a - 09.12.2022  
  

REGULAMENTUL CONCURSULUI  
  
  

ARGUMENT  
  
         La români, sărbătorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun sunt adevărate sărbători de suflet. 

Amintirile copilăriei ce ne revin puternic în minte şi suflet, zăpezile bogate şi prevestitoare de rod 

îmbelşugat, colindele şi clinchetele de clopoţei, mirosul proaspăt de brad, dar şi de cozonaci, 

nerăbdarea aşteptării darurilor sub pomul de iarnă, toate creează în sânul familiei o atmosferă de 

basm, linişte sufletească şi iubire. De la Sfântul Nicolae şi până la Sfântul Ion, românii se simt în 

sărbători. Cel mai aşteptat este însă, Crăciunul, considerat ca sărbătoare a naşterii Domnului. 

Oamenii au cultivat-o de-a lungul timpului, creând tradiţii şi obiceiuri adaptate culturii lor 

specifice. Fiecare om, copil sau bătrân, îşi aminteşte cu plăcere sărbătorile de Crăciun şi momente le 

speciale pe care le-a trăit. Copiii îl aşteaptă cu nerăbdare pe Moş Crăciun în faţa căruia recunosc 

fără teamă dacă au fost cuminţi sau au făcut năzbâtii. Ei ştiu că Moşul este iertător şi le aduce daruri 

mai ales dacă spun o poezie sau cântă o colindă.  

         Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Târgu Jiu și Scoala Gimnazială Nr. 5 Râmnicu  

Vâlcea, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, organizează în data de 9 decembrie  

2022 un concurs de colinde adresat elevilor din ciclul primar și ciclul gimnazial . Elevii vor 

interpreta colinde în limba română și în alte limbi străine studiate sau cunoscute de ei valorificând 

în egală măsură cunoștințele în domeniul limbilor străine și talentul. Edițiile anterioare s-au bucurat 

de un real succes atât în rândul elevilor cât și în rândul părinților și al cadrelor didactice implica te.    
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SCOPUL PROIECTULUI :   

  

 Scopul general al acestui proiect constă în dezvoltarea competențelor elevilor de 

exprimare în limba engleză, limba franceză sau alte limbi ale Uniunii Europene în diverse 

contexte, cercetarea asemănărilor și diferențelor culturale, asimilarea elemente lor 

culturale specifice, dezvoltarea spiritului de competiție și a creativității elevilor.  

  

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI :  

  
 Încurajarea și stimularea interesului elevilor pentru studiul  limbilor străine;  

 Încurajarea schimbului de idei între generații, prin implicarea activă, în demersul 

didactic de  specialitate, a unor formatori de opinie;  

 Valorificarea maximă a potențialului propriu al elevilor prin implicarea în activită ț i 

practice;  

 Dezvoltarea capacității de autocunoaștere la elevi;  

 Formarea și dezvoltarea spiritului de echipă;  

 Sensibilizarea elevilor, părinților, a cadrelor didactice cu privire la  importanța studiului 

limbilor străine ca posibilitate de comunicare și ca modalitate de cunoaștere și înțelegere 

multiculturală.  

  

  

TIPUL CONCURSULUI : interjudețean  

  

EDIȚIA : a V-a 2022  

  

DOMENIUL  CULTURAL – ARTISTIC : Concurs de colinde  

  

SECȚIUNI:   

  

I. NIVEL PRIMAR  

II. NIVEL GIMNAZIAL  

  

GRUP ȚINTĂ :    elevii de nivel primar și gimnazial   

  

LOCUL DE DESFĂȘURARE : Teatrul Dramatic „ ELVIRA GODEANU” , Tg-Jiu    

  

DATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: 09 decembrie 2022      

  

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:  16 – 30 noiembrie 2022  
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 La concurs se pot înscrie elevi ai claselor pregătitoare și ai claselor I-VIII. Fiecare echipaj 

va concura la secțiunea de vârstă pe care o reprezintă. Fiecare instituție poate participa cu 

un singur echipaj reprezentativ pe nivel, format din minim 5 elevi – maxim 10 elevi.  

Înscrierea elevilor se va realiza în perioada 16 – 30 noiembrie 2022 prin trimiterea fișei 

de înscriere și a acordului de participare (2 exemplare) de către profesorul 

coordonator al echipajului la adresa de email madalina.sorea@yahoo.com.   

  

 Concursul se va desfășura sub formă de spectacol. Acompaniamentul se realizează cu 

ajutorul înregistrărilor negative pe CD care vor fi aduse până la data de 01.12.2022 de 

către profesorul coordonator la Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae”, persoană de 

contact prof. Cucăilă-Ciulică Mădălina. Dacă elevii doresc să utilizeze instrumente  

pentru acompaniament profesorii coordonatori vor menționa acest lucru pe fișa de 

înscriere.   

  

 Ordinea intrării în scenă va fi stabilită în funcţie de data de înscriere, numărul intrării fiind 

înscris pe CD/ suportul scris. Interpretarea fiecărui echipaj va dura maxim 7 minute.   

  

 Toate specificaţiile din fişa de înscriere sunt obligatorii! Elevii care nu se pot prezenta 

nu pot fi inlocuiti de alti elevi!  Nu se percepe taxă de participare, finanţarea 

evenimentului realizându-se din fonduri extrabugetare (sponsorizari, donaţii, proiecte de 

finanţare depuse la instituţii locale, etc.) !  

   

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:  

  

 14,00  - Primirea invitaţilor  

 14.15  - Festivitatea de deschidere  

 14,30  - Desfăşurarea concursului   

 17.30  - Festivitatea de încheiere, acordarea diplomelor, cuvântări, impresii  

  

EVALUAREA CANDIDAȚILOR:   

  

 Evaluarea va fi facută în având în vedere criteriile următoare:   calitatea repertoriului ales, 

calitatea muzicii şi a textului,  calitatea interpretării, calităţi vocale, expresivitate artistică, 

prezenţă scenică, dicţie adecvată şi originalitate. Juriul va fi format din profesori de 

specialitate.   

 REPERTORIUL ALES TREBUIE SĂ CONȚINĂ COLINDE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

ȘI ÎN LIMBĂ STRĂINĂ. PARTICIPANȚII CARE NU VOR RESPECTA 

ACEASTĂ CERINȚĂ VOR FI DEPUNCTAȚI!    

 Toţi participanţii vor fi recompensaţi cu o diplomă de participare. Se vor acorda premiile I, 

II, III și 3 mențiuni pe nivel.   
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OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR:  

 Participanţii trebuie să-şi plătească cheltuielile de transport.   

 Aceştia trebuie să respecte calendarul concursului, regulamentul, personalul şi materia lul 

pus la dispoziţie de către organizatori şi partenerii acestora, să anunţe fiecare modificare 

din repertoriu.   

 Însoţitorii micilor artişti sunt autorizaţi într-un număr limitat, iar ei trebuie să-şi facă 

cunoscută prezenţa în timp util pentru a lua în calcul cheltuielile aferente evenimentului.  

  

OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR:   

  

 Organizatorul are dreptul de a modifica regulamentul şi derularea concursului, schimbări ce 

vor fi anunţate imediat. El menţine relaţiile cu partenerii şi realizează afişe şi invitaţii la 

spectacol. De asemenea, organizatorul va mediatiza rezultatele concursului în presa locală, 

naţională şi internaţională. Organizatorii se angajează să asigure logistica necesară etapei 

finale şi decernarea premiilor.  

  

  

          Director,                                                                   Coordonatori,  

  Prof. Sulea Vasile Alin               Director adjunct prof. Călugăru Liliana  

                                                                        Prof. pt.înv.primar Cucăilă-Ciulică Mădălina  

                                                                        Prof. pt. înv. primar Ghiga Mihaela  

                                                                                        Prof. Huică Mihaela  
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Anexa 1  

  

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE COLINDE  
  

EDIȚIA A V-A 2022 CAEN 2023, Domeniul cultural-artistic  
  
  

NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC………………………......................  

  

…………………………………………………………………………………………………….  

  
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: …………………………………………………………….  

  

……………………………………………………………………………………………………..  

  

SECȚIUNEA:…………………………………………………….  

  

EMAIL:……………………………………………………………  

  

NR. TELEFON:………………………………………………….  

  

COMPONENȚĂ ECHIPAJ  

  

NUME ȘI PRENUME ELEV  CLASA  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

    

SEMNĂTURA CADRULUI  DIDACTIC 

                                                                                                                                                                           

                                                   …………………………………………                                           


