REGULAMENTUL
CONCURSULUI JUDEŢEAN DE MUZICĂ ŞI DANS
„COPIL CA TINE SUNT ŞI EU”
Ediţia I, 31 martie 2020, Suceava
Prezentul proiect a fost aprobat în CAEJ 2019 – 2020, Domeniul C5 cultural – artistic:
dans şi muzică, pagina 11, poziţia 1.
Concursul Judeţean de Muzică şi Dans „Copil ca tine sunt şi eu” este un proiect ce
urmăreşte promovarea drepturilor copilului prin artă, pe parcursul mai multor ediţii. Fiecare
ediţie va avea o temă legată de drepturile copilului. Pentru această ediţie, tema proiectului este
şcoala vocaţională versus şcoala tradiţională. Am ales această temă pentru a oferi elevilor de la
cele două categorii de şcoli şansa de a se exprima prin artă, de a-şi pune în valoare talentul, de a
demonstra tuturor că atât şcoala vocaţională cât şi cea tradiţională formează copii talentaţi. Toţi
elevii sunt egali, sunt la fel de importanţi, de frumoşi, la fel de apreciaţi, indiferent de şcoala în care
învaţă, de profesorul care îi instruieşte, de mediul urban sau rural în care îşi petrec timpul.
Cel mai bun lian între toate aceste drepturi ale copilului este arta prin tot ceea ce înseamnă
ea: muzică, voce, dans, pictură, cuvânt.
Pentru prima ediţie a concursului am ales două secţiuni: dansul şi muzica ( vocală şi
instrumentală). Prin muzică şi dans copiii au posibilitatea să conştientizeze că au aceleaşi drepturi
la educaţie, indiferent de şcoala şi mediul în

care învaţă, că arta promovează şi stimulează

creativitatea elevilor.
Concursul se va desfăşura în săptămâna „Şcoala altfel”, în data de 31 martie 2020, începând
cu ora 10.00. Înscrierea participanţilor se va face în perioada 2 – 10 martie 2020.
Concursul se adresează elevilor ciclului primar. Prin urmare, la concurs se pot înscrie elevi
ai claselor Pregătitoare – IV.
Fiecare cadru didactic poate înscrie elevii la fiecare din cele două secţiuni cu un singur
moment artistic.
Numărul maxim de elevi înscrişi / secţiune este:
 pentru SECŢIUNEA MUZICĂ – poate evolua un singur copil sau un grup de copii
(maxim 30 copii);
 pentru SECŢIUNEA DANS – poate evolua un singur copil sau o formaţie de
maxim 20 de copii (datorită dimensiunilor scenei )
Pentru Secţiunea MUZICĂ – elevii pot interpreta vocal sau instrumental, o piesă de
muzică clasică sau divertisment; pentru interpretarea vocală este obligatorie trimiterea
negativului până la data de 13 martie 2020, în format mp3, pe adresa de e-mail:
melinte_crism@yahoo.com.

Pentru Secțiunea DANS – elevii pot participa cu orice stil de dans (clasic, modern, de
caracter, de societate, etc). Fundalul muzical al dansului (piesa muzicală) va fi trimisă obligatoriu
până la data de 13 martie 2020, în format mp3, pe adresa de e-mail: melinte_crism@yahoo.com.
Participanţii vor avea la dispoziţie sală de clasă pentru schimbarea elevilor în costumaţie.
Timpul acordat fiecărui moment artistic nu trebuie să depăşească 4 minute.
Momentele artistice prezentate trebuie să respecte normele de moralitate în limbaj şi
mişcare. De acest lucru vor răspunde în mod direct profesorii coordonatori.
Elevii participanţi vor fi răsplătiţi pentru munca şi talentul lor cu diverse materiale pentru
promovarea proiectului (bloc notes, pliante).
Cadrele didactice participante vor primi:
 Diplomă de participant / colaborator la activităţile proiectului
 Adeverinţă de coordonator elevi
Premierea participanţilor se va face pe secţiuni şi pe categorii de şcoală
(vocaţională/tradiţională) astfel:


Secţiunea MUZICĂ :
 Şcoala vocaţională: vocal (solo şi grup) şi instrumental – se acordă premiile I, II, III
şi menţiune
 Şcoala tradiţională: vocal (solo şi grup) şi instrumental – se acordă premiile I, II, III
şi menţiune



Secţiunea DANS:
 Şcoala vocaţională: se acordă premii pe genuri de dans (modern, de caracter, clasic,
de societate, dans cu temă, dans sportiv)
 Şcoala tradiţională: : se acordă premii pe genuri de dans (modern, de caracter,
clasic, de societate, dans cu temă, dans sportiv)
Pentru fiecare secţiune se vor acorda şi premii speciale pentru momentele artistice

deosebite. Cel mai apreciat moment artistic, indiferent de secţiune, va fi apreciat cu
TROFEUL Festivalului - Concurs.
Concursul se va desfăşura în săptămâna „Şcoala altfel”, în data de 31 martie 2020,
începând cu ora 10.00. În funcţie de numărul de participanţi, se va stabili o oră aproximativă pentru
fiecare moment artistic.
Înscrierea participanţilor se va face în perioada 2 – 10 martie 2020 prin completarea
fişelor de înscriere şi semnarea parteneriatului (în două exemplare).
Pentru înscrierea elevilor este nevoie de acordul părinţilor pentru folosirea imaginilor din
cadrul festivalului în spaţiul public (site-ul şcolii, mass-media). Din acest motiv este obligatorie
completarea unui tabel prin care părinţii declară că sunt/nu sunt de acord cu folosirea imaginii
copilului lor în spaţiul public.

Participarea la acest proiect NU presupune TAXĂ DE PARTICIPARE. În acest sens, este
obligatorie completarea şi semnarea unei declaraţii din partea cadrului didactic participant ( vezi
Anexa 3).
Anexele completate şi parteneriatele vor fi aduse la Colegiul de Artă „Ciprian
Porumbescu” Suceava, în intervalul menţionat (2-10 martie 2020), şi vor fi predate la biblioteca
şcolii, doamnei Papuc Alina Gabriela (bibliotecar) sau pot fi trimise pe adresa şcolii: Colegiul de
Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava (cu menţiunea: pentru prof. Melinte Cristina ), Str. Curtea
Domnească Nr.8, cod 720004, Loc. Suceava, Jud.Suceava.
În data de 13 martie 2020 va fi comunicat graficul de intrare la concurs al fiecărei formaţii
participante prin trimiterea lui pe adresele de e-mail ale cadrelor didactice şi către secretariatele
şcolilor participante.
Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta coordonatorul la telefon: 0744.930863 sau pe
e-mail: melinte_crism@yahoo.com – prof.înv.primar: Melinte Maria Cristina.

Colegiul de Artă „C.Porumbescu” Suceava
Adresa: str.Curtea Domnească nr. 8,
Loc. Suceava, Jud. Suceava
Tel./fax 0230/520990
Nr. ................./.............................

Şcoala .........................................................................
Adresa: ........................................................................
.....................................................................................
Tel./fax:.....................................................
Nr. ...................../.....................................

ACORD DE PARTENERIAT
În cadrul Concursului Judeţean de Muzică şi Dans
„Copil ca tine sunt şi eu”
Ediţia I, 31 martie 2020, Suceava
Încheiat astăzi, .............................., între:
•
Colegiul de Artă „C.Porumbescu” Suceava, reprezentată de prof. Bejinaru Alexandra, în
calitate de director şi prof. înv. primar Melinte Maria Cristina în calitate organizator al
Festivalului de muzică şi dans „Copil ca tine sunt şi eu”, Suceava, Ediţia I, 2020.
şi
•
Şcoala .................................................................................., reprezentată de ...............................
..........................................................în calitate de director şi .................................................................
..................................................... , în calitate de coordonator al grupului de elevi participanţi la
Festivalului de muzică şi dans „Copil ca tine sunt şi eu”, Suceava, Ediţia I, 31 martie 2020.
Durata: octombrie 2019 – aprilie 2020.
Şcoala coordonatoare se obligă :
 Să distribuie regulamentul festivalului şcolilor partenere şi graficul de intrare în program;
 Să colecteze materialele audio de la şcolile partenere în vederea desfăşurării în condiţii
favorabile a momentelor artistice;
 Să trimită tuturor participanţilor adeverinţele şi diplomele obţinute pentru participare, în
termenul stabilit;
 Să facă cunoscute rezultatele festivalului.
Şcoala participantă se obligă:
 Să mediatizeze proiectul si să înscrie elevii la festival;
 Să îndrume elevii în realizarea unor momente artistice de calitate;
 Să trimită documentele necesare înscrierii pe adresa şcolii coordonatoare la termenul
stabilit;
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele cuvenite.
Prezentul acord s-a încheiat azi, ........................., în două exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze
conform planului stabilit.
Colegiul de Artă „C.Porumbescu”
Suceava

Şcoala ...............................................................
Loc. ................................................................

DIRECTOR,
Prof. Alexandra Veronica Bejinaru

DIRECTOR,
Prof. ...........................................................

Anexa 1
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL JUDEŢEAN DE MUZICĂ ŞI DANS
„COPIL CA TINE SUNT ŞI EU”
Ediţia I, 31 martie 2020, Suceava

Profesor coordonator: ...........................................................................................................................
Şcoala: ....................................................................................................... Judeţ..................................
E-mail / tel: ............................................................................................................................................
Adresa unităţii de învăţământ pentru trimiterea diplomelor / adeverinţelor ........................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
SECŢIUNEA I: MUZICĂ
Nr.
crt.
1.

Numele grupului/ formaţiei

Clasa/ Nr. elevi

Titlul
lucrării

Clasa/ Nr. elevi

Titlul şi tipul
dansului

SECŢIUNEA II : DANS
Nr.
crt.
1.

Data,

Numele grupului/ formaţiei

Prof. .........................................................
Semnătura,

Anexa 2
ACORDUL PĂRINŢILOR
În cadrul Concursului Judeţean de Muzică şi Dans „Copil ca tine sunt şi eu” se vor face
fotografii şi se vor filma momentele artistice desfăşurate pentru a fi postate pe site-ul Colegiului de
Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava sau difuzate pe posturile locale de televiziune.
Din acest motiv, este necesar să vă exprimaţi opţiunea cu privire la acordul dumneavoastră
pentru folosirea imaginilor cu copiii în spaţiul public (site-ul şcolii organizatoare şi mass-media).
Şcoala ...............................................................
Nr.
crt.

Numele şi prenumele elevului

Profesor coordonator .......................................
Semnătura,
Exprimarea opţiunii
părintelui
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord
Sunt / Nu sunt de acord

Semnătura părintelui

Anexa 3

DECLARAŢIE

Subsemnatul/a ............................................................................................. , cadru didactic la
Școala............................................................................................ Jud....................................., declar pe
proprie răspundere că nu percep taxă pentru acest proiect de la elevi sau părinții acestora și nu
plătesc taxă personală pentru participarea la Concursul Judeţean de Muzică şi Dans “Copil ca tine
sunt şi eu”, EDIȚIA I, an şcolar 2019 – 2020, desfăşurat pe 31 martie 2020, la Colegiul de Artă
„Ciprian Porumbescu” Suceava.

Numele și prenumele.................................
Semnătura..................................................

Anexa 4

CHESTIONAR
CONCURSUL JUDEŢEAN DE MUZICĂ ŞI DANS
„COPIL CA TINE SUNT ŞI EU”
Ediţia I, 31 martie 2020, Suceava
1. Cum aţi aflat de acest proiect?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2. Prin ce credeţi că este deosebit acest proiect de altele?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

3. Ce aţi dobândit / veţi dobândi dumneavoastră sau elevii pe care îi îndrumaţi prin
implicarea în acest proiect?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

4. Doriţi să participaţi şi la ediţia următoare? Argumentaţi răspunsul dumneavoastră.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Mulţumim pentru completarea acestui chestionar!
Şcoala, judeţul: ...........................................................................................
Nume şi prenume: ......................................................................................
Semnătura:

