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ȘCOLI PARTENERE
Liceul Teoretic ”N. Iorga”
Liceul De Arte”H. Darclée”
Liceul Teoretic ”P. Cerna”

INSTITUȚII PARTENERE
Inspectoratul Școlar General Brăila
Casa Corpului Didactic Brăila
Teatrul ”Maria Filotti” Brăila

CADRE DIDACTICE COORDONATOARE
Prof. Colescu Alina, director adjunct
Prof. Stamate Nicoleta, director adjunct
Prof. Dănăilă Luminița

CADRE DIDACTICE RESPONSABILE
ACTIVITĂȚI
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Prof. Golea Geanina, Colegiul Național ”Ana Aslan”
Prof. Chirac Steliana, Colegiul Național ”Ana Aslan”
Prof. Vîntu Maria, Colegiul Național ”Ana Aslan”
Prof. Mitrică Claudia, Colegiul Național ”Ana Aslan”
Prof. Șerbu Alina, Colegiul Național ”Ana Aslan”
Prof. Enache Mariana, Colegiul Național ”Ana Aslan”
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Prof. Stupariu Ionica, Liceul teoretic ”Nicolae Iorga”

Argument:
Implicarea şcolii noastre în acest proiect presupune promovarea de către elevi a
valorilor culturale la nivel local şi trezirea interesului pentru activitățile artistice. Proiectul
vizează informarea publicului despre scopul educativ al teatrului folosit atât ca formă de
divertisment

cât

și

ca

mijloc

de

îmbogățire

a

cunoștințelor,

schimbarea

atitudinilor, comportamentelor si modului de gândire al tuturor celor implicați (actori și
spectatori).

Scopul proiectului:
Proiectul îşi propune să aducă o schimbare în atitudinea elevilor de la Colegiul
Naţional “A.Aslan” și de la instituțiile partenere, sensibilizându-i la valorile culturale și la
importanța teatrului în dezvoltarea, educarea și formarea personalității tinerilor pe plan
afectiv, cognitiv, estetic, fiind totodată un mijloc de socializare.

Obiectivele specifice ale proiectului:
Cunoașterea și aprofundarea valorilor culturale;
Dezvoltarea abilităţilor creative ale elevilor;
Dezvoltarea simțului estetic și a sensibilității pentru valorile artistice;
Dezvoltarea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii;
Optimizarea relației elev-elev/profesor-elev;
Diseminarea rezultatelor proiectului în liceele brăilene.

Grupul ţintă:
Elevi de gimnaziu și liceu din instituția coordonatoare și din școlile partenere, cadre didactice,
părinți și comunitatea locală.
Beneficiarii direcți: elevi, cadre didactice, unitățile școlare
Beneficiari indirecți: părinți, comunitate locală, alte instituții partenere

Conținutul proiectului:
Promovarea proiectului la nivel local
Data/perioada de desfăşurare: 14.01- 31.01.2018
Locul desfăşurării: Colegiul Național ”A.Aslan” Brăila
Participanţi: cadre didactice și elevi din cadrul parteneriatului proiectului.

În cadrul acestei activități se va realiza o întâlnire între beneficiari și parteneri, în care
se vor stabili echipele de lucru și responsabilitățile fiecăruia în cadrul proiectului. Se va
realiza o schiță de pliant necesară diseminării proiectului. Se va prezenta proiectul și
regulamentul acestuia pe toată perioada derulării. Responsabilul cu această activitate va
răspunde la întrebările și solicitările participanților care se vor înscrie la concurs și va avea
grijă să colaboreze eficient cu toate instituțiile partenere. Toate aceste informații vor fi
transmise și pe site-ul școlii, pe pagina de facebook a instituției organizatoare.
Activitățile proiectului:
Activitățile principale ale proiectului se vor concretiza în realizarea unei expoziții de
măști și desene și a unui concurs de interpretare piesă de teatru.
Prima activitatea propusă va fi anunțată în luna ianuarie în cadrul promovării
proiectului la nivel județean. Aceasta vizează dezvoltarea creativității și imaginației elevilor.
Participanții vor confecționa măști sau vor realiza desene tematice care vor fi aduse la
Colegiul Național „ Ana Aslan” în perioada 18-20.02.2019 și expuse în spațiul destinat
organizării expoziției din cadrul instituției organizatoare în data de 22.02.2019. Fotografiile
expoziției se vor regăsi în albumul proiectului. Comisia de jurizare va fi formată din cadre
didactice de la Colegiul Național ”A.Aslan”. Cele mai bune lucrări vor fi premiate la
festivitatea din luna mai. Expoziția va fi fotografiată și toate fotografiile vor fi postate pe siteul în revista școlii și în albumul proiectului.
Cea de-a doua activitate a proiectului este organizarea concursului de interpretare rol.
Etapele de desfășurare ale concursului:
promovarea concursului – ianuarie 2019
perioada de înscriere – 18-29.03.2019 (participare directă/ indirectă)
data desfășurare concurs: 17.04.2019 - participare directă
18.04.2019 – participare indirectă
Concursul constă în participarea directă și indirectă a elevilor. Participarea directă presupune
interpretarea unui rol dintr-o piesă de teatru sau a unui fragment. Elevii se vor prezenta pe
data de 17.04.2019, ora 10, în sala de festivități a Colegiului Național ”A.Aslan”, pentru
pregătirile premergătoare concursului care va începe la ora 11. Participarea indirectă
presupune filmarea rolului/ piesei sau fragmentului interpretat și transmiterea lor pe un CD.
Piesele de teatru sau fragmentele alese vor avea o durată de max. 15 minute. Concursul se va
desfășura pe două secțiuni: prima secțiune se adresează elevilor de gimnaziu, iar a doua
secțiune este dedicată elevilor de liceu. Comisia de evaluare va cuprinde atât cadre didactice
din instituția organizatoare, cât și din instituțiile partenere.

Criterii de evaluare:
ritm, intonaţie şi mimică corespunzătoare mesajului transmis prin text;
decoruri şi costume adecvate personajelor interpretate;
coloană sonoră adecvată momentelor de spectacol;
calitatea tehnicilor de înregistrare (imagine, lumină, sunet);
originalitatea interpretării
Premierea participanților
Data/perioada de desfăşurare: 24.05.2019
Locul desfăşurării: Colegiul Național ”A.Aslan” Brăila
Participanţi: 120 elevi și 14 cadre didactice din cadrul parteneriatului proiectului,
părinți, reprezentanți ai comunității locale.
Cele mai bune măști, desene vor fi premiate în cadrul unei festivități. Comisia va
evalua numai lucrări efectuate de elevi și nu se admit contestații.
În urma jurizării rolurilor interpretate se vor decerna următoarele PREMII:
Trofeul „Cu mască, fără mască “
Marele premiu
Premiul I -pentru fiecare categorie de vârstă
Premiul al II-lea -pentru fiecare categorie de vârstă
Premiul al III-lea -pentru fiecare categorie de vârstă
Menţiuni -pentru fiecare categorie de vârstă
Premiul de originalitate
Cea mai bună interpretare feminină
Cea mai bună interpretare masculină
Cel mai bun decor
Se vor oferi diplome de participare tuturor elevilor implicați și cadrelor didactice
îndrumătoare. La festivitate vor fi prezenți toți elevii implicați în proiect, colegii acestora din
școlile partenere însoțiți de cadrele didactice coordonatoare, părinți.
Evaluarea rezultatelor și diseminarea proiectului
Data/perioada de desfăşurare: 07.06.2019
Locul desfăşurării: Colegiul Național ”A.Aslan” Brăila
Participanţi: Liceul Teoretic ”N. Iorga”, Liceul Teoretic ”P.Cerna”, Liceul de arte ”H.
Darclée”, Casa Corpului Didactic Brăila, Teatrul ”M. Filloti” și invitați reprezentanți
ai Consiliului Consultativ al Părinților, reprezentanți ai comunității locale.
Activitatea urmărește diseminarea informațiilor și produselor finale din proiect, îmbunătățind

imaginea școlii și impactul activităților educative derulate.
Subactivitățile propuse:
diseminarea informațiilor în presa locală, prin produsele finale: articole în presa scrisă
și on-line pe tot parcursul proiectului și pe site-ul www.didactic.ro;
actualizarea permanentă a site-ului școlii/ facebook;
prezentarea raportului final în cadrul cercurilor pedagogice județene;

Colegiul Național „Ana Aslan” Brăila
Str. Calea Călărașilor, nr.307A
Loc. Brăila, Jud. Brăila
Tel./Fax: 0239611190
Nr............./........................

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL JUDEȚEAN „CU MASCĂ, FĂRĂ MASCĂ”
BRĂILA, 18.03.2019-18.04.2019
EDIȚIA I-îi
Numele și prenumele elevului.....................................................................
Școala/Liceul................................................................................................
Clasa.............................................................................................................
Profesor coordonator..................................................................................
Telefon/E-mail profesor.............................................................................
Titlul piesei de teatru.................................................................................
Participare directă/indirectă.....................................................................
Date de contact ale unităţii şcolare (nr. tel./fax, adresă de e-mail)
……………………………………………………………………………………

Colegiul Național „Ana Aslan” Brăila
Str. Calea Călărașilor, nr.307A
Loc. Brăila, Jud. Brăila
Tel./Fax: 0239611190
Nr............./........................

REGULAMENT DE PARTICIPARE
CONCURS JUDEȚEAN ”CU MASCĂ, FĂRĂ MASCĂ”
Concursul se adresează elevilor de gimnaziu și liceu, cu participare directă sau
indirectă. Participarea directă presupune interpretarea unui rol dintr-o piesă de teatru
sau a unui fragment, de către elevi, cu durata de maxim 15 minute, în prezența juriului
și a spectatorilor. Fișele de înscriere se vor transmite în perioada 18-29.03.2019. Elevii
se vor prezenta pe 17.04.2019, ora 10, în sala de festivități a Colegiului Național
”A.Asan”. Concursul va începe la ora 11.
Participarea indirectă presupune filmarea unei piese de teatru/ a unui fragment
interpretată de elevi și transmiterea acesteia pe suport electronic în perioada 1829.03.2019.
Criterii de evaluare:
ritm , intonaţie şi mimică corespunzătoare mesajului transmis prin text;
decoruri şi costume adecvate personajelor interpretate;
coloană sonoră adecvată momentelor de spectacol;
calitatea tehnicilor de înregistrare (imagine, lumină, sunet);
originalitatea interpretării
Fiecare profesor coordonator va participa cu cel mult două echipe de elevi. Se admit și
creații proprii ale elevilor.
Persoane de contact:
Prof. Alina Colescu – tel. 0744606467
Prof. Dănăilă Luminița – tel. 0766633252
Prof. Stamate Nicoleta – tel. 0724390911

