REGULAMENT
de desfășurare a concursului REGIONAL
„Un copil educat - un mediu curat”
Ediția a IV-a, an școlar 2019-2020
ONLINE

Organizarea concursului Regional „Un copil educat-un mediu curat” pleacă de la nevoia
copiilor, tinerilor și adulților de a cunoaște și de a respecta regulile de igienă emoțională și
personală, în locuința proprie, în școli, la locurile de muncă, prevenind îmbolnăvirile, sporind
starea de sănătatea, calitatea vieții și protejând mediul.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:


Conştientizarea importanţei igienei personale și emoționale pentru sănătatea umană



Formarea unei atitudini pozitive faţă de subiectele privind igiena personală, sănătatea,
mediul înconjurător



Însuşirea unor deprinderi corecte privind igiena personală



Educarea și sensibilizarea elevilor prin realizarea de desene, creații literare, fotografii,
lucrări științifice, aplicații power-point, cântece și concerte educative.



Diseminarea rezultatelor proiectului în 30 unități școlare, într-un interval de 6 luni.

Mod de organizare:
Coordonator: ISJ NEAMȚ
Organizator: Școala Gimnazială nr. 1 Dumbrava Roșie
Concursul se desfășoară la nivel regional (fiecare școală va selecta riguros lucrările
participante la etapa regională).

Perioadele desfășurării concursului:
A) Secțiunile I, II, III (Lucrări științifice, Arte Vizuale, Creații Literare):
1) Între 16.03.2020 -30.05.2020 - primirea lucrărilor din celelalte județe, pe adresa expusă
mai jos.
2) Jurizarea lucrărilor: 30.05. 2020 – 5.06.2020
3) Premierea: data va fi anunțată pe pagina de facebook https://www.facebook.com/Un-copileducat-un-mediu-curat-377329286437030/?modal=admin_todo_tour

4) Diplomele trimise școlilor participante pe e-mail, până pe 1.07.2020.
B) Secțiunea a IV-a (Interpretare muzicală):
- Fișele de înscriere se primesc în perioada 30.04.2020 - 30.05.2020 (nu se mai primesc
înscrieri după această dată!).
- Limita de participare:


Pentru secțiunea Muzică Vocală - maximum 500 de concurenți (soliști vocali: 250;
coruri/formații vocale: 250)



Pentru secțiunea Muzică Instrumentală - maximum 500 de concurenți (soliști
instrumentiști:250; formații de muzică de camera/orchestre: 250).

�Participarea va fi validată în ordinea înscrierii în concurs.
- Premierea – online, după data de 10 Iunie. Evenimentul va fi postat pe youtube. Fiecare
școală participantă va primi pe e-mail link-ul și Diplomele în format electronic.

Condiții de participare:
Concursul se va desfășura pe următoarele secțiuni:


I. Secțiunea „Lucrări științifice”: Elevii, coordonați de cadrele didactice, vor realiza
referate, PPT- uri sau machete A2, pe tema igienei personale, a locuinței, a locului de
muncă/învățare, a igienei emoționale, a protecției mediului și a unui stil de viață sănătos.
Referatele vor avea maxim 3 pagini și vor fi redactate în Word, Times New Roman, cu
caractere de 12, iar titlul de 14, la distanță între rânduri de 1,5. Fiecare referat se va încheia

cu Bibliografie și va avea, obligatoriu, pagină de gardă sau titlu unde să fie notate: Nume
și

Prenume

Elev,

Școala

frecventată

de

elev,

Titlul

referatului

și

Numele

profesorului/profesorilor (dacă sunt mai mulți) îndrumător/îndrumători. PPT-urile nu vor
depăși 15 slide-uri!!!
Această secțiune se adresează elevilor din ciclul gimnazial și din cel liceal. Se admit
echipe de maxim 2 elevi la o singură lucrare.
 Pentru că învățăm de acasă, totul se va desfășura online. Lucrările împreună cu
fișele

de

înscriere

vor

fi

trimise

pe

adresa

de

e-mail

concursuncopileducat@gmail.com până la data de 30 Mai 2020.


II. Secțiunea „Arte vizuale” are 2 subsecțiuni:
a) - afiș, pictură, grafică, colaje. Tehnici folosite: creion, creioane colorate, acuarelă
tempera, colaj, peniță - respectând tema proiectului. Format A4, A3.
b) lucrări de artă populară: realizarea de cusături (prosoape, semne de carte, ii, respectând
tema proiectului) .
La secțiunea „Arte vizuale”, echipele pot fi formate din maxim 3 elevi. Această secțiune
se adresează elevilor din ciclurile: primar (I-IV), gimnazial, liceal.
Fiecare lucrare să prezinte pagină de gardă sau titlu unde să fie notate: Nume/Prenume
elev, Școala de proveniență, Titlul compoziției/materialului prezentat și Numele
profesorului/profesorilor (dacă sunt mai mulți) îndrumător/îndrumători.
 Pentru că învățăm de acasă, totul se va desfășura online. Lucrările (fotografiile
lucrărilor) împreună cu fișele de înscriere vor fi trimise pe adresa de e-mail
concursuncopileducat@gmail.com până la data de 30 Mai 2020. Fiecare creație va
fi semnată!!

III. Secțiunea „Creații literare” – proză sau poezie pe teme de igienă (igienă,
alimentație sănătoasă, igiena / protejarea mediului, igienă emoțională). Elevii vor realiza
lucrări/compuneri în proză sau poezii, respectând tematica concursului (pe tema igienei
personale, a locuinței, a locului de muncă/învățare, a igienei emoționale, a protecției

mediului și a unui stil de viață sănătos) în limba română, engleză sau franceză. Lucrările nu
vor depăși 2 pagini și vor respecta aceleași indicații de tehnoredactare ca la secțiunea
„Lucrări științifice” (Redactate în Word, Times New Roman, cu caractere de 12, iar
titlul de 14, la distanță între rânduri de 1,5)

. Participarea este individuală. De

asemenea, fiecare lucrare va prezenta pagină de gardă sau titlu unde să fie notate:
Nume/Prenume

elev,

Școala

de

proveniență,

Titlul

lucrării

și

Numele

profesorului/profesorilor (dacă sunt mai mulți) îndrumător/îndrumători.
Această secțiune se adresează elevilor din ciclurile gimnazial și liceal.
 Pentru că învățăm de acasă, totul se va desfășura online. Lucrările împreună cu
fișele

de

înscriere

vor

fi

trimise

pe

adresa

de

e-mail

concursuncopileducat@gmail.com până la data de 30 Mai 2020.

 Completare
Lucrările vor fi expediate pe adresa de e-mail concursuncopileducat@gmail.com
până la data de 30 Mai 2020.
Fiecare elev/echipă concurentă va trimite pe e-mail, alături de creația elevului ,
FIȘA DE ÎNSCRIERE, unde vor fi completate următoarele: titlul lucrării, profesorul
coordonator, școala de proveniență, orașul, județul, numere de telefon, e-mail, adrese
poștale; se va specifica și secțiunea la care participă în concurs.

Criteriile de evaluare sunt:
-

Respectarea tematicii

-

Respectarea regulamentului concursului

-

Originalitatea și calitatea artistică a lucrărilor

-

Aspectul și/sau conținutul științific.
Juriul va fi format din: profesori de specialitate, un medic, reprezentanți ai ISJ Neamț.

Premii:
Se vor acorda diplome (în format electronic):
Premii I, II, III şi menţiuni, pe nivel de studiu, secțiune și categorie, iar cadrele didactice
vor primi diplome de coordonator (toate în format electronic).
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!
Persoane de contact:
Prof. Lucreția Stroici, e-mail: lucretia_stroici@yahoo.com
Prof. Andreea-Elena Ghindăoanu; e-mail: andreea.buruiana@yahoo.com
Prof. Nicoleta Orza; e-mail: nicoletaorza@yahoo.com



IV. Secțiunea ”Interpretare muzicală”

Genuri muzicale abordate:
 Muzică clasică - cu acompaniament sau negative
 Muzică religioasă - cu acompaniament sau negative
 Muzică folk – doar cu acompaniament de chitară

Elevii se vor putea înscrie la secțiunile:
IV. Secțiunea ”Interpretare muzicală”:

A. Muzică Vocală:
-

soliști - cu acompaniament (sau nu) instrumental (sau cu negativ);

-

grupuri vocale - cu acompaniament instrumental (sau cu negativ) (sau a
cappela);

-

coruri - (a capella sau acompaniate de pian, orgă sau chitară sau cu negative).

B. Muzică Instrumentală:
-

soliști, duete, trio - cu sau fără acompaniament.

-

grupuri instrumentale/orchestre

-

vocal-instrumentală (grup/formație vocal - instrumental/ă)

 B.1. Instrumente clasice
 B.2. Instrumente populare

Grupe de vârstă:


a). 6-8 ani;



b). 9-11 ani;



c). 12-15 ani;



d). 16-19 ani.

Pot participa elevi de la clasa pregătitoare, până la clasa a XII-a. Vârsta împlinită pe care
concurentul o va avea la data desfășurării concursului va stabili grupa din care acesta o să facă
parte.

CATEGORII:
a) Școli generale / licee nevocaționale, Școli private, Palatele copiilor, Cluburile
copiilor, ș.a.)
b) Liceele de Muzică / Școli de muzică - cu specializarea Interpretare vocală sau
Interpretare instrumentală

CERINȚE REPERTORIU:
Școli / licee nevocaționale, Palatele copiilor, Cluburile copiilor, ș.a.

I.
-

Muzică vocală/muzică instrumentală: se va interpreta o singură lucrare
muzicală, de factură: cultă/religioasă, folk sau un cântec din repertoriul
copiilor1.

1

Cântecele din repertoriul specific copiilor, cu versuri și muzică specifice lor, pot fi:
- cântece pentru elementele naturii (ploaie, soare, animale, insecte, plante, etc)

Liceele de Muzică / Școli de muzică - cu specializarea Interpretare vocală

II.

sau Interpretare instrumentală
a). Muzică vocală: - Se va interpreta o singură lucrare muzicală, de factură:
cultă/religioasă, folk sau un cântec din repertoriul copiilor.
b). Muzică instrumentală – instrumentiști soliști: Se vor interpreta două lucrări
muzicale, după cum urmează:
1. Un studiu la alegere în funcție de instrumentul/clasa/nivelul fiecărui concurent
2. O lucrare muzicală la alegere din:
a). o lucrare muzicală românească, b). o lucrare din repertoriul clasic sau
romantic.
În cazul concertelor sau sonatelor, se va cânta doar prima parte, sau părțile a doua
și a treia, sau unde este cazul, a treia și a patra.
În cazul ansamblurilor instrumentale, formațiilor camerale sau orchestrelor:
studiul poate fi înlocuit prin orice altă lucrare

CERINȚE TEHNICE:
a) La pian sunt două subcategorii jurizate diferit:
-

Interpretare pe instrument natural (pian)

-

Interpretare pe instrument electronic

b) minutajul maxim:
-

la muzică instrumentală 15 minute

-

la muzică vocală 10 minute

- rugăciuni de copii, jocuri de copii,
- cântece de familie
- creatii integrate obiceiurilor calendaristice
- cântece pentru școală/viața socială a copilului

Informare: la secțiunea muzică clasică vocală și instrumentală concurenții sunt rugați să trimită
partitura lucrării/lucrărilor muzicale abordată/e, scanată/e pe adresa de e-mail
concursuncopileducat@gmail.com

A. Soliștii vocali și instrumentiștii vor putea participa la una din cele trei
categorii, care vor fi jurizate în mod diferit:
1. Live - elevii se vor înregistra video, la domiciliu, cu o lucrare muzicală (cu sau fără
negativ)

și

vor

trimite

înregistrarea

pe

adresa

de

e-mail

concursuncopileducat@gmail.com până la data de 30 Mai 2020. Înregistrarea va fi
însoțită de fișa de înscriere și de declarație (ambele se găsesc la finalul
Regulamentului).
2. Interpretări anterioare, din anul școlar 2019-2020, din concerte, live. Se vor trimite
aceste înregistrări pe adresa de e-mail menționată deja. Pentru a demonstra veridicitatea
filmării din concert, la solicitarea comisiei, dacă este nevoie, pe lângă piesa cu care se
dorește înscrierea în concurs, pot fi trimise și link-uri cu concertul integral. Vor fi
eliminate piesele al căror sunet este modificat în studio (masterizat)!!! Înregistrarea
(doar cu piesa pentru concert) se va trimite pe aceeași adresă de e-mail, până la data de 30
Mai și va însoțită de fișa de înscriere și de declarație (ambele se găsesc la finalul
Regulamentului). * Redenumiți fișierul videoclipului cu numele elevului și a școlii!!!

3. Videoclipuri create în anul școlar 2019-2020. (Dacă se găsesc pe YouTube, poate fi
trimis doar link-ul, însoțit de fișa de înscriere și de declarație). Se vor respecta cerințele
din regulamentul repertoriului și la această secțiune. Data limită de trimitere pe adresa de
e-mail concursuncopileducat@gmail.com -

30 Mai 2020. *Redenumiți fișierul

videoclipului cu numele elevului și a școlii!!!
B. Ansambluri vocale și instrumentale (duete, terțete, cvartete, muzică de
cameră, coruri, orchestre) vor fi două categorii distincte ca notare:

1. Înregistrări din concerte, din anul școlar 2019-2020, fără ca sunetul să fie
modificat. Înregistrarea va fi trimisă împreună cu fișa de înscriere și declarația, pe
adresa de e-mail concursuncopileducat@gmail.com – până pe data de 30 Mai 2020.
(Dacă se găsesc pe YouTube, poate fi trimis doar link-ul, însoțit de fișa de înscriere și
de declarație, pe adresa de e-mail concursuncopileducat@gmail.com – până pe data de
30 Mai 2020)

2. Videoclipuri:
a). videoclipuri create în perioada pandemiei, de acasă, utilizând diferite programe de
înregistrare/montaj. Videoclipul va fi trimis împreună cu fișa de înscriere și declarația, pe
adresa de e-mail concursuncopileducat@gmail.com – până pe data de 30 Mai 2020.
(Dacă se găsesc pe YouTube, poate fi trimis doar link-ul, însoțit de fișa de înscriere și de
declarație, pe adresa de e-mail concursuncopileducat@gmail.com – până pe data de 30
Mai 2020) . * Redenumiți fișierul videoclipului cu numele formației și a școlii!!!
b). videoclipuri create în anul școlar 2019-2020. (Dacă se găsesc pe YouTube, poate fi
trimis doar link-ul, însoțit de fișa de înscriere și de declarație, pe adresa de e-mail
concursuncopileducat@gmail.com – până pe data de 30 Mai 2020)

* Redenumiți

fișierul videoclipului cu numele formației și a școlii!!!
Va fi creată o platformă online unde toate înregistrările vor fi postate și vor fi vizibile
pentru publicul larg!!!
Termen limită de înscriere la concurs: 30 MAI 2020

A. CRITERII DE EVALUARE
Secțiunea INTEPRETARE MUZICALĂ:

1. Respectarea partiturii muzicale
2. Acuratețea intonațională
3. Respectare ritm
4. Tehnica vocală și instrumentală

5. Expresivitate
6. Dinamică
7. Dicție/frazare
8. Respectarea timbralității (pentru muzica de cameră, ansamblurile corale)
9. Omogenitatea vocilor (pentru ansamblurile corale)
10. Respectarea liniei dirijorale (pentru ansamblurile corale)
11. Respectarea stilistică a lucrării alese
12. Aportul personal al interpretului - creativitate
13. Ținuta scenică (chiar dacă filmarea este de acasă)
14. Realizarea acompaniamentului (respectarea stilistică a genul muzical abordat).
15. Respectarea genului muzical abordat în contextul imaginii – regie, film. (pentru
videoclipuri)
16. Conștiinciozitatea abordării lucrării muzicale atât din perspective sonoră cât și vizuală
(pentru videoclipuri)
17. Acuratețea sonoră (pentru videoclipuri)
Evaluarea se va face pe categorii de vârstă, în funcție de secțiunea sau subsecțiunea la
care copilul alege să se înscrie, iar în cazul concurenților de la Interpretare vocală și
instrumentală, categoria licee de muzică, jurizarea se va efectua pe clase, ținându-se cont
de anul de studiu. În cazul pianiștilor, după cum este specificat în cerințele tehnice,
jurizarea va fi făcută diferențiat în funcție de instrumentul utilizat.
Liceele vocaționale vor fi notate separat.
Juriul va fi format din: inspectorul de specialitate, profesori de specialitate, profesori de la licee
vocaționale/școli generale, din țară, instrumentiști, un regizor de film.

PREMII
Se vor acorda:
1. Premiul I,

2.

Premiul II,

3.

Premiul III,

4. Menţiuni,
5. Premii de Excelentă,
6. Premii Speciale,
7. Diplome de participare, de merit şi de muzicalitate în format digital, pe categorii de
vârstă și pe subsecțiuni.

Premierea va avea loc după data de 10 Iunie 2020 și va fi postată pe youtube.
Nu se percep taxe de înscriere!

Fişă de înscriere
SECȚIUNILE I, II, III

Concursul Regional “Un copil educat - Un mediu curat!”
Ediția a IV-a, Poz. 1236
An școlar 2019-2020

Unitatea şcolară: ………………………………………………………………………………….
Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal)
..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....
............................................................................................................................................................

Nume şi prenume elev/ clasa:
............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..

Titlul
lucrării........................................................................................................................................
Secţiunea la care participă.......................................................................................................

Cadrul didactic îndrumător....................................................................................................
Telefon: ……………………………
E-mail: ………………….

Fişă de înscriere
INTERPRETARE MUZICALĂ
Concursul Regional “Un copil educat - Un mediu curat!”
Ediția a IV-a, Poz. 1236
An școlar 2019-2020

Unitatea şcolară: ………………………………………………………………………………….
Adresa
unităţii
şcolare
(localitate,
stradă,
nr.,
judeţ,
cod
poştal)
..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....
............................................................................................................................................................

Nume
şi
prenume
elev/
clasa,
vârsta,
an
de
studiu:
............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..

Lucrări muzicale/ Compozitor/ Opus/ Tonalitatea/ PARTEA (Părțile interpretate)……………..
:......................................................................................................................................................…
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Secţiunea (subsecțiunea) la care
participă.......................................................................................................
Cadrul didactic îndrumător....................................................................................................
Telefon: ……………………………
E-mail: ………………….
Vă rugăm, nu uitați să scanați și partitura!!!

DECLARAȚIE

Subsemnata/ul ………………………………..………………………... posesor al
actului

de

identitate

……..

seria

…………………..…..…………………

……..

domiciliat

nr.
în

…………………………….…..………..……………….nr.

………..…..….

,

CNP

…………….…….…..,
……….…,

ap.

str.

………,

județul …………………….., telefon ……………………
În calitate de concurent/(ă)/părinte/tutore/ al concurentei/lui
……………………………………………………………………..……………..
declar pe propria răspundere că am fost informat și am înțeles prevederile
Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal UE, nr.
2016/679 și cele ale Legii nr. Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
cu modificările şi completările ulterioare, drept pentru care, liber consimt ca datele
mele si ale copilului meu, cu caracter personal să fie prelucrate de către organizatorii
concursului în scopul bunei desfășurări a concursului în mediul online.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de
acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu
prevederile legale.

Data,
Semnătura,

