MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TULCEA

Avizat ISJ TULCEA,
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,
POPIȘCĂ LUCICA

OLIMPIADA SPORTULUI ȘCOLAR

PROIECT EDUCATIONAL JUDEȚEAN
CONCURS\
DOMENIUL : SPORTIV
NIVEL PREȘCOLAR

„Totul în univers are ritm. Totul dansează”.
Maya Angelou
“Dansul este un poem în care fiecare mișcare este un cuvântˮ.
Mata Hari

REGULAMENTUL concursului din cadrul proiectului

Olimpiada Sportului Școlar - Ritm, mișcare și culoare

1.Concursul cuprinde nai multe secţiuni /genuri de dans admise:
Dans modern/contemporan;
Dans sportiv;
Dans cu temă (mişcări executate după libera imaginaţie a fiecărui îndrumător, pe diferite tipuri de
muzică;)
Gimnastică ritmică;
Gimnastica aerobica.
2. Programul artistic – este necesar să fie în concordanţă cu tema concursului;
Fiecare cadru didactic îndrumător care participă la această secţiune va prezenta un moment artistic,
care să nu depăşească 5 min., pe fragment melodic /negativ adecvat varstei prescolare, înregistrat
pe DVD/MP3, care va fi predat odata cu fișa de înscriere în concurs.
3.Înscrierile se vor face în perioada 02.05–31.05.2018, completând Formularul de înscriere(Anexa
1), pe care îl vor transmite la ISJ Tulcea, d-nei inspector școlar Steliana Mincu.
Grădinițele cu un număr mai mare de 5 grupe de preșcolari pot participa cu 2 formații, în
urma selecției pe unitate.
4.Concursul se va desfăşura în data de 08.06.2018 scena Palatului Copiilor, municipiul Tulcea,
începând cu orele 9.00.
5.Comisia de jurizare va fi formată din inspectori şcolari şi profesori de specialitate, personalităţi
recunoscute în domeniul activităţilor cultural-artistice şi sportive.
CRITERII DE EVALUARE







Coregrafie;
Originalitate;
Expresivitate;
Concordanţa costum – dans;
Selectarea tematicii, costumelor, mișcărilor gimnasticii/dansului în concordanţă cu
vârsta copilului;
 Postura corporală;
 Mesajul transmis;
 Sincronizarea mișcărilor în ritmul muzicii;

Anexa 1.
Fişă de înscriere la concursul judetean
Olimpiada Sportului Scolar -Ritm, miscare si culoare , ediţia a IV a,
Tulcea, 2018

Unitatea şcolară: ____________________________________________________________
Adresa __________________________________________________
Nr.________/__________________
Telefon________________________ Fax_______________________
Nume cadru didactic participant: 1._____________________________________________
2. _____________________________________________
Telefon: __________________________________
E-mail: ___________________________________

Nr.
Crt.

Denumirea formatiei

Sectiunea de

Grupa

gimnastica/dans

1.
2.

Director,
(Nume, prenume, semnatura, stampila)

Număr
prescolari

