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Proiect educațional

„TEATRUL ÎN EDUCAŢIE”
DESCRIEREA PROIECTULUI:
Acest proiect educațional, inițiat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş și Centrul de
Cultură și Artă al Judeţului Timiş, are ca obiectiv principal promovarea artei teatrale în unitățile de
învățământ preuniversitar, adresându-se tuturor categoriilor de elevi, de nivel primar, gimnazial sau
liceal. Sunt invitate să participe toate unitățile de învățământ preuniversitar din județ, atât din mediul
urban, cât și din mediul rural. De asemenea se recomandă participarea în proiect a Palatului Copiilor
Timișoara, respectiv a Clubului Copiilor din Lugoj, prin cercurile de teatru, de cultură și civilizație
străină, etc.
ORGANIZATORII / PARTENERII PROIECTULUI:
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş
 Centrul de Cultură și Artă al Judeţului Timiş
 Palatul Copiilor Timișoara / Clubului Copiilor Lugoj
 Școala Gimnazială nr. 24 Timișoara
 Consiliul Județean al Elevilor Timiș
ACTIVITĂȚILE / ETAPELE PROIECTULUI:
A. Transmiterea fișei de participare din partea unităților de învățământ (anexa 1 și 2)
B. Înscrierea unităților de învățământ în proiect și alcătuirea programului de intrare în scenă, pentru
fiecare școală participantă în parte
C. Participarea cadrelor didactice la Simpozionul județean ”Importanța artelor în dezvoltarea
tinerilor”, prevăzut pe calendarul ISJ Timiș (aprilie 2016)
D. Derularea propriu-zisă a concursurilor județene de artă teatrală, la Centrul de Cultură și Artă al
Județului Timiș, pe secțiuni:
 Concurs județean de teatru ”Sub lumina reflectoarelor”, destinat elevilor de nivel primar,
respectiv gimnazial (6 aprilie 2015)
 Concurs județean de teatru ”Actori Vest-iți”, destinat elevilor de liceu, derulat în colaborare
cu Consiliile de Elevi (etapa județeană - 7 aprilie 2016, etapa interjudețeană - mai 2016)
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Concurs județean de teatru

”Sub lumina reflectoarelor”
destinat elevilor de nivel primar, respectiv gimnazial, 6 aprilie 2016

Obiectivele concursului:


Stârnirea interesului elevilor pentru arta teatrală



Evidenţierea importanţei îmbinării educaţiei formale cu cea nonformală



Construirea unei oferte atractive de activităţi educative ca exemple de bună practică

Secțiunile concursului de teatru ”Sub lumina reflectoarelor”:
A.TRUPE PRIMAR _______ B.MONOLOG PRIMAR _________
C.TRUPE GIMNAZIU _____ D.MONOLOG GIMNAZIU ______

Data și locul de desfășurare:
06.04.2016, ora 13.00 - la CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ AL JUDEȚULUI TIMIȘ

Regulamentul concursului ”Sub lumina reflectoarelor”:


Fiecare unitate de învăţământ se poate înscrie cu o singură trupă de teatru



Fiecare trupă de teatru poate cuprinde maxim 10 elevi



Toţi componenţii trupei trebuie să provină de la aceaşi unitate de învăţământ



Timpul alocat: unei piese de teatru - maxim 20 de minute
unui monolog - maxim 7 minute



Fiecare piesă de teatru / monolog poate fi prezentat(ă) atât în limba română,
cât şi într-o limbă străină

Termenul de înscriere a liccelor în concurs: 15.03.2016.
Înscrierea: se realizează prin transmiterea fişei de participare la adresa de e-mail

activitatieducative.tm@gmail.com

Anexa 1

FIŞĂ DE PARTICIPARE
Concurs judeţean de teatru pentru elevi de primar / gimnaziu

"ÎN LUMINA REFLECTOARELOR"
Unitatea de învăţământ: __________________________
______________________________________________
Componenţa trupei de teatru (elevi / eleve)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Secțiunea:

A.TRUPE PRIMAR _______ B.MONOLOG PRIMAR _________
C.TRUPE GIMNAZIU _____ D.MONOLOG GIMNAZIU ______

Profesor : ______________________________________
Telefon: _______________________________________
E-mail: ________________________________________

DIRECTOR

Concurs județean de teatru

”Actori Vest-iți”,
destinat elevilor de nivel liceal, 7 aprilie 2016

Obiectivele concursului:


Stârnirea interesului elevilor pentru arta teatrală



Evidenţierea importanţei îmbinării educaţiei formale cu cea nonformală



Construirea unei oferte atractive de activităţi educative ca exemple de bună practică

Secțiunile concursului de teatru “Actori VEST-iți”
A.TRUPE _______________ B.MONOLOG ________________

Data și locul de desfășurare:
07.04.2016, ora 13.00 - la CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ AL JUDEȚULUI TIMIȘ

Regulamentul concursului “Actori VEST-iți”


Fiecare unitate de învăţământ se poate înscrie cu o singură trupă de teatru



Fiecare trupă de teatru poate cuprinde maxim 10 elevi



Toţi componenţii trupei trebuie să provină de la aceaşi unitate de învăţământ



Timpul alocat: unei piese de teatru - maxim 20 de minute
unui monolog - maxim 7 minute



Fiecare piesă de teatru / monolog poate fi prezentat(ă) atât în limba română,
cât şi într-o limbă străină

Termenul de înscriere a liccelor în concurs: 15.03.2016
Înscrierea: se realizează prin transmiterea fişei de participare la adresa de e-mail

activitatieducative.tm@gmail.com

Anexa 2

FIŞĂ DE PARTICIPARE
Concurs judeţean de teatru pentru elevi de liceu

”ACTORI VEST-IȚI”
Unitatea de învăţământ: __________________________
______________________________________________
Componenţa trupei de teatru (elevi / eleve)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Secțiunea:

A.TRUPE _______________ B.MONOLOG ________________

Profesor : ______________________________________
Telefon: _______________________________________
E-mail: ________________________________________

DIRECTOR

