CONCURS JUDEŢEAN
,,Modus Vivendi”
REGULAMENT DE DESFĂŞURARE
Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu” Ploieşti, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Prahova şi unităţile şcolare participante organizează Proiectul - Concurs Judeţean „Modus Vivendi”,
aprobat în CAEJ 2018 Prahova, poziţia 135.
CONDIŢII DE PARTICIPARE
Proiectul se adresează elevilor şi cadrelor didactice din ciclul primar care provin din şcolile de
masă şi speciale.
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Tema primei ediţii: ÎN LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR
Concursul pentru elevi se desfăşoară pe două secţiuni:
1.Secţiunea I: cu participare indirectă (clasele pregătitoare – IV)
Proba de concurs: confecţionarea unor măşti şi păpuşi de mânuit (folosind materiale şi tehnici de lucru
la alegere)
**Fiecare cadru didactic poate trimite 1-3 produse ale activităţii elevilor.
a. Înscrierea candidaţilor se va face prin e-mail la adresa:
concursmodusvivendi@gmail.com (fişă de înscriere)
b. Lucrările la prima secţiune vor fi trimise prin poştă până la data de 1.05.2018, pe adresa:
Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu”, Ploieşti, str. Aleea Şcolii, nr. 2, judeţul Prahova, cu
menţiunea - Pentru concursul ,,Modus Vivendi”- sau pot fi aduse personal la secretariatul
unității.
Împreună cu lucrările, trimiteţi fişa de înscriere, protocolul de pateneriat (cu număr de
înregistrare, semnat şi ştampilat) şi un plic format A4 timbrat şi autoadresat în care veţi
primi ulterior diplomele, adeverinţele şi protocolul de parteneriat.
Pe spatele fiecărei lucrări, se vor scrie pe o etichetă: numele şi prenumele elevului, clasa,
numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala de provenienţă, localitatea, judeţul.
c. Lucrările din cadrul primei secţiuni vor fi executate manual din orice materiale, tehnica
fiind aleasă de fiecare elev în parte. Nu vor participa la concurs decât lucrările realizate
de elevi!
d. Un cadru didactic îndrumător poate participa cu maxim 3 lucrări la această secţiune.
e. Jurizarea lucrărilor se va face în zilele de 15 - 16 mai 2018, iar rezultatele vor fi
comunicate oficial pe pagina de facebook destinată concursului - „Concurs Judeţean
Modus Vivendi”, dar şi prin e-mail tuturor participanţilor.

Criteriile de evaluare a lucrărilor sunt: creativitatea, originalitatea, aspectul şi calitatea
lucrărilor, respectarea temei („În lumea necuvântătoarelor”), impactul asupra vizitatorilor expoziţiei.
Se vor acorda: un premiu I, un premiu II, un premiu III, o menţiune, un premiu special pentru
fiecare clasă. Pentru lucrările nepremiate elevii vor primi diplome de participare la concurs.
Diplomele vor fi trimise tuturor participanţilor până la data de 1 iunie 2018. (data
expedierii)
Lucrările trimise nu se returnează. Toate lucrările primite vor fi expuse pentru a putea fi
vizualizate, în perioada 19 mai – 1 iunie 2018, în incinta unităţii organizatoare şi la sediul ISJ Prahova.
Lucrările vor putea fi vizualizate şi pe pagina de facebook a concursului „Concurs Judeţean
Modus Vivendi”.
NU se percepe taxă de participare.
La secţiunea cu participare indirectă se pot înscrie elevi din toate judeţele ţării!
2.Secțiunea II: cu participare directă (clasele pregătitoare-IV)
*CLASELE PREGĂTITOARE-II
Proba de concurs: Recitarea unei poezii, la alegere
Tema ediţiei: În lumea necuvântătoarelor
**Fiecare cadru didactic poate participa cu 1-2 elevi.
*CLASELE III-IV
Proba de concurs: Punerea în scenă a unei mini-scenete, la alegere
Tema ediţiei: În lumea necuvântătoarelor
Durata miniscenetei: aproximativ 5-10 minute
Piesele de teatru abordate pot fi texte originale sau adaptări ale unor lucrări de referinţă din
literatura română sau universală pentru copii sau pot fi creaţii proprii ale învăţătorilor.
**Fiecare cadru didactic poate participa cu o trupă formată din 4-7 copii.
a. Înscrierea candidaţilor se va face prin:
- e-mail la adresa : concursmodusvivendi@gmail.com până la data de 20 aprilie 2018. (fişă de
înscriere + protocolul de parteneriat cu număr de înregistrare, semnat, ştampilat, scanat + acord
parental scanat)
- formular de înscriere online pe adresa de Facebook Concurs Judetean Modus Vivendi
Toate aceste materiale pot fi aduse şi personal la secretariatul unității, într-un dosar pe
care este specificat „Pentru Concurs Modus Vivendi”!
b. Concursul va avea loc în data de 19 mai 2018, după cum urmează:
- începând cu ora 9.00 – concursul de recitare – clasa Pregatitoare, clasa I și clasa a II-a
- între orele 9.00 – 12.00 – prezentare mini-scenete clasele a III-a
- între orele 12.00 – 15.00 – prezentare mini-scenete clasele a IV-a
c. Nu vor fi premiate poeziile sau scenetele ce nu respectă tema ediției curente! („În lumea
necuvântătoarelor”

d. În jurizarea interpretărilor se vor urmări:
- respectarea tematicii propuse în cadrul acestei ediţii
- alegerea unei piese adecvate vârstei copiilor
- prezenţa scenică: mişcare scenică, dicţie
- expresivitate conferită de elementele nonverbale-gesturi şi mimică; respectiv elemente
paraverbale- intonaţie etc.
- coerenţa discursului artistic (fără sincope şi improvizaţii)
- originalitatea şi calitatea artistică a interpretării
- scenografie: costume, decor, recuzită
- vestimentaţia în acord cu tema concursului şi cu conţinutul ideatic al piesei puse în scenă
- inovaţii scenice: aparte-uri; elemente de coregrafie; monolog; interacţiune cu spectatorul etc.
- încadrarea în timpul alocat (5 minute- recitare poezii; 10 minute- miniscenetă)
- abordare inedită a actului artistic (numele trupei, elemente ludice, elemente de decor etc.)
e. Organizatorii își rezervă dreptul de a acorda Premii speciale, individuale sau pe echipaje
(pentru cea mai bună interpretare, cea mai bună prezență scenică, cel mai bun rol etc.)

NOTĂ:
- Înscrierea elevilor la secţiunea cu participare directă este condiţionată de semnarea acordului parental
de către părinţi /tutori legali!
- Însoţitorii grupurilor de copii sunt răspunzători de respectarea orelor de intrare în concurs; securitatea
acestora; păstrarea ordinii, liniştii şi disciplinei pe perioada desfăşurării concursului. Orice intervenţie
necivilizată sau neloială din partea însoţitorilor, va determina descalificarea formaţiei respective.
- Fiecare grup / elev participant se va prezenta cu 1 h mai devreme decât ora anunţată în program.
- În cazul unor eventuale modificări ale prezentului regulament, organizatorii vor anunța
telefonic / prin e-mail îndrumătorii înscriși.
NU se percepe taxă de participare!
PERSOANE DE CONTACT
Pentru alte informaţii, ne puteţi contacta pe:
*adresa de e-mail
concursmodusvivendi@gmail.com
*pagina de facebook
„Concurs Judeţean Modus Vivendi”.
sau la numerele de telefon:
*prof. înv. primar Olteanu Adriana – 0722 841 423
*prof. înv. primar Jugănaru Florentina – 0724 636 955

