INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN TULCEA

____________________________________________________________________________
- Regulament CONCURSUL NAȚIONAL „EUROPA DE MÂINE”
Concursul Național „Europa de mâine” este cuprins în C.A.E.N. finanțate de M.E.N./2018,
(poziția 2) și se adresează elevilor din sistemul de învățământ preuniversitar.
Concursul are două secțiuni: gimnaziu și liceu
a.

Tema ediției 2018: prevenirea violenței de gen (în sensul prevederilor Convenției de
la Istanbul)
b. Condiții de participare: la concurs participă echipaje de 4 elevi de gimnaziu + un
cadru didactic, respectiv 4 elevi de liceu + un cadru didactic.
c. Etapele concursului:
- Etapa județeană/a municipiului București va fi organizată de inspectoratul școlar până
la data de 15 mai 2018. Echipajele clasate pe locul I la etapa județeană vor intra în etapa de
preselecție națională.
- Preselecția pentru etapa națională: la preselecție participă echipajele clasate pe locul I
la etapa județeană. Pe baza punctajului obținut în urma preselecției, la etapa națională vor
participa primele 13 echipaje calificate la fiecare secțiune. Rezultatele preselecției vor fi
comunicate tuturor echipajelor înscrise până la data de 15 iunie 2018.
- Etapa națională va fi organizată de Ministerul Educației Naționale în colaborare cu
Palatul Copiilor Cluj Napoca si Inspectoratul Școlar Județean Cluj, la Băișoara, în iulie 2018.
d. Probele de concurs:
- la etapa județeană
 gimnaziu: realizarea și interpretarea de către fiecare echipaj a unui scenariu
centrat pe tema prevenirii violenței de gen.
 Criteriile de evaluare a scenariului sunt:
1. Relevanța scenariului din punctul de vedere al relaționării acestuia cu tema dată;
2. Identificarea și selectarea informațiilor relevante;
3. Abilități de interpretare;
4. Originalitate și creativitate în realizarea scenariului.
Produsul anterior menționat va constitui probă de concurs la etapa județeană, va contribui
la preselecția pentru etapa națională și va fi prezentat în cadrul etapei naționale. Acesta va
contribui în proporție de 40% la evaluarea finală din cadrul etapei naționale.
 liceu: realizarea de către fiecare echipaj a unui clip video de maximum 3 minute
centrat pe tema prevenirii violenței de gen. Criteriile de evaluare a clipului sunt:
1. Relevanța clipului din punctul de vedere al relaționării acestuia cu tema dată;
2. Identificarea și selectarea informațiilor relevante;
3. Calitatea mesajului transmis;
4. Originalitate și creativitate în realizarea clipului.
 Produsul anterior menționat va constitui probă de concurs la etapa județeană, va
contribui la preselecția pentru etapa națională și va fi prezentat în cadrul etapei
naționale. Acesta va contribui în proporție de 40% la evaluarea finală din cadrul
etapei naționale.
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- la preselecția pentru etapa națională, echipajele clasate pe locul I la etapa județeană
vor transmite un tabel cu componența echipajului cu date de contact ale profesorului
coordonator și filmarea scenariului (gimnaziu), respectiv clipul (liceu) prin e-mail, doamnei
Cristina
Vasiliu,
profesor
la
Palatul
Național
al
Copiilor
București
–
cristina.alina006@yahoo.com. În urma evaluării produsului vor fi selectate 13 echipaje la fiecare
secțiune, ce vor participa la etapa națională.
- la etapa națională, fiecare echipaj va prezenta produsul realizat pentru înscrierea la concurs și
va participa la o serie de ateliere și probe specifice.
- Date de contact organizare: profesor Cristina Vasiliu (cristina.alina006@yahoo.com
0788.174.300).

e.

Înscrierea participanților pentru faza județeană :
 Data limită pentru trimiterea fișelor de înscriere: 4 mai 2018.
 Înscrierea participanților se va face prin transmiterea în format electronic a fișei de
înscriere (semnată și
ștampilată de către directorul unității) la adresa de e-mail:
educativtl@gmail.com.
I. Reguli de participare:
Piesele de teatru vor avea la bază un scenariu creat de către membrii echipajului participant,
sub îndrumarea profesorului coordonator.
Scenariul realizat va fi înmânat juriului în variată tehnoredactată, tipărită, înaintea intrării
trupei pe scenă.
Fiecare trupă participantă trebuie să aibă un nume.
Durata unei reprezentații trebuie să fie de maxim 20 de minute. Depășirea timpului înscris în
program atrage după sine descalificarea trupei.
Conducătorii de trupă asigură intrarea și ieșirea de pe scenă astfel încât să nu fie perturbată
desfășurarea concursului.
II. Necesități tehnice :
În cazul în care spectacolul necesită un decor special, transportul și instalarea acestuia intră în
obligația trupei.
Orice problemă sau cerință de natură tehnică se aduce la cunoștința organizatorilor o dată cu
înscrierea în concurs și vor fi menționate și în fișa de înscriere.
III. Jurizare și premiere:
Juriul va fi selectat de către organizatori.
Se vor acorda premiile I, II și III, mențiuni și câte un premiu special pentru cea mai bună
interpretare feminină și masculină, cel mai bun scenariu, cea mai bună regie.
Juriul își rezervă dreptul de a acorda premii în plus față de cele menționate anterior sau de a
nu acorda unele premii.
Trupa câștigătoare a premiului I, la fiecare secțiune, va reprezenta județul la etapa națională a
concursului.
Rezultatele concursului nu sunt contestabile.
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FIȘA DE ÎNSCRIERE
la Concursul Național „EUROPA DE MÂINE”,
cuprins în C.A.E.N. finanțate de M.E.N. / 2018, (poziția 2)
1. Date despre profesorul îndrumător:
Numele și prenumele:..................................................................................................
Telefon: .........................................................................................................................
Adresa de e-mail:.........................................................................................................
Profesor la disciplina:..................................................................................................
Unitatea de învățământ: ..............................................................................................
Adresa și nr. de telefon al unității de învățământ: ...................................................
........................................................................................................................................
2. Date despre elevii participanți:
Categoria de vârstă: ..................................................................................................
Titlul piesei de teatru: ..............................................................................................

Nr.crt

Numele si prenumele elevului

Clasa

Personajul interpretat

1.
2.
3.
4.

3. Necesități tehnice:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Director:

Profesor îndrumător:
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