FESTIVAL JUDEŢEAN

„MAGIA IERNII”
- Ediţia a II-a – 20 decembrie 2011 TEMA FESTIVALULUI: „MAGIA IERNII ” - manifestare cultural-artistică
ORGANIZATORI: - Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş – învăţămţânt preşcolar
- Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 19, Piteşti
- Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 14, Piteşti
PARTENERI MEDIA: - Esenţial în Educaţie
- Esenţial în Argeş
COORDONATORI: - Prof. Lidia Stoian – inspector - învăţământ preşcolar
- Prof. Daniela Epure – director
- Prof. Corina Postelnicescu – director
ARGUMENT:
Decembrie este, probabil, cea mai aşteptată şi mai îndrăgită lună a anului de către toată lumea,
în special de copii.
Joc, joacă, poveste, cuvinte magice ce deschid porţile tainice ale copilăriei. Uităm multe în
viaţă, dar nu uităm, cât trăim, poveştile copilăriei pentru că ele au vibraţia purităţii, au forţa de a
transgresa spaţiul şi timpul. Orice poveste reprezintă miracolul întâlnirii cu copilul din noi. Faptul de
a fi copil reprezintă o forţă.
Omul este făcut să tânjească după sărbători pentru că fară bucurie, fără iubire, fără înţelegere
între oameni viaţa ar fi searbădă, inautentică. Cel mai bine ştiu să se bucure copiii. Nefiind copleşiti
de cele lumeşti, de griji şi temeri de tot felul, ei ştiu să se bucure din plin, ei nu se plictisesc niciodată,
bucuria lor de viaţă este bucuria de a fi. Trebuie să preţuim cât mai mult această stare de puritate.
SCOP: Afirmarea, cunoaşterea şi valorificarea potenţialului artistico-plastic şi cultural-artistic al
copiilor din învăţământul preşcolar.
OBIECTIVE:
- Stimularea potenţialului creativ al preşcolarilor;
- Cultivarea sensibilităţii artistice la preşcolari;
- Descoperirea copiilor cu aptitudini artistice;
- Atragerea copiilor în activtăţi extraşcolare şi extracurriculare;
- Cunoaşterea şi păstrarea tradiţiilor şi a obiceiurilor de iarnă la români.
ECHIPA DE PROIECT:
COORDONATORI:
- Prof. Lidia Stoian - inspector de specialitate, învăţământ preşcolar
- Inst. Daniela Epure – director G.P.P. Nr. 19, Piteşti
- Prof. Corina Postelnicescu – director G.P.P. Nr. 14, Piteşti
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ORGNIZATORI: Cadre didactice din grădiniț ele din județ .
PREZENTATOR: Nicolescu Carmen- G.P.N. Nr. 2 Mioveni
GRUP ŢINTĂ: Copii, părinț i şi cadrele didactice din învăţământul preşcolar.
DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII:
-20 decembrie 2011, Teatrul „Alexandru Davila” Piteşti–între orele 15.00- 18.00
SECŢIUNILE FESTIVALULUI
 teatru scurt (de grădiniţă)
 grup vocal
 solist vocal
 şezătoare
 montaj literar-artistic
 recital de poezie
 monolog
 dans modern
 dans etno
 dans popular
 dans de societate
 obiceiuri populare
Fazele festivalului
-faza I – la nivel de localităţi/unităţi
-faza II/faza finală - participă formaţiile promovate la faza I din judeţ
Juriul festivalului/concurs este alcatuit din 5-7 membri;
*preşedinte – un actor
*membri – inspectori de specialitate
- educatoare
- sponsori
- reprezentanţi ai presei
1. Premiile festivalului la faza II/finală
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiuni
Metodologia desfăşurării festivalului
Concursul începe la ora 1500 şi se desfăşoară la Teatrul „Alexandru Davila” Piteşti.
Comisia centrală de organizare şi evaluare asigură condiţiile optime desfăşurării festivalului.
Evaluatorii completează borderourile de notare, alcatuite pe baza baremurilor.
Punctajul final se obţine prin medie aritmetică, constituită din punctajul acordat de toţi
membrii comisiei.
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PROBA

ITEMI

1. Respectarea temei de concurs
SECŢIUNEA I.1
SOLIST VOCAL
2. Costumaț ie
GRUP VOCAL
3. Interpretare
UN PUNCT SE ACORDĂ DIN OFICIU
PROBA

ITEMI

1.Respectarea temei de concurs
SECŢIUNEA I.2
MONTAJ LITERAR2. Costumaț ie
MUZICAL,
3. Interpretare
MONOLOG
RECITAL DE POEZIE
ŞEZATOARE
OBICEIURI POPULARE
UN PUNCT SE ACORDĂ DIN OFICIU
PROBA

ITEMI

1. Încadrarea în tema concursului
SECŢIUNEA I.3
DANS POPULAR
2. Originalitatea costumului
DANS MODERN
3. Modul de prezentare
DANS ETNO
UN PUNCT SE ACORDĂ DIN OFICIU

PUNCTAJ

2p
2p
5p
TOTAL 10 p
PUNCTAJ

2p
2p
5p

TOTAL 10 p
PUNCTAJ

2p
2p
5p
TOTAL 10 p

CERINŢE:
formaţia să nu depăşească ca numar 12 copii;
pregătirea formaţiei pentru festival să ilustreze aportul educatoarei
să se respecte timpii afectaţi pentru fiecare gen artistic inclus în festival
*grup vocal ……………….. max. 3 min.
*solist vocal ……………….. max. 3min.
*teatru de grădiniţă ………... max. 5 min.
*montaj literar –muzical ….. max. 5 min.
*monolog……………….......... max.4 min.
*recital de poezie………......... max 3 min.
*şezatoare ………………....... max. 5 min.
*obiceiuri populare…………... max. 5 min.
*dans popular……………….... max. 5 min.
*dans modern………................ max. 5 min.
*dans etno………..................... max. 5 min.
- genul abordat să fie în concordanţă cu potenţialul copiilor;
- temele abordate să fie apropiate experienţei de viaţă a copiilor;
- complexitatea conţinutului să fie compatibilă cu capacităţile de înţelegere, asimilare şi reprezentare
artistică;
- contestaţiile pentru eventualele nemultumiri se adresează preşedintelui juriului.
PRECIZARI – PENTRU INSCRIERE TRIMITETI ANEXA PE E-MAIL:
festivalulmagiaiernii19@yahoo.com
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Anexă
Formular de înscriere
Festivalul Judeţean „MAGIA IERNII”,
Ediţia a II- a
Unitatea de învăţământ ....................................................................................
Localitatea .........................................................................................................
Telefon .................................. e-mail ..................................................................
Persoană de contant/Numele ș i prenumele .......................................................
Funcţia ..................................................................................................................
Telefon ................................... e-mail ...................................................................
Vom participa la secţiunea (bifaţi căsuţa corespunzătoare)
Grup vocal

Solist vocal

Teatru de grădiniț ă

Montaj literar-artistic

Monolog

Recital de poezie

Şezătoare

Obiceiuri populare

Dansuri populare

Dans modern

Dans etno

Dans de societate

Cu un număr de participanţi (scrieţi numărul în căsuţa corespunzătoare)
Cadrul/ele didactic/ce coordonator/are
Numele şi prenumele ..................................................................................................
Menţionaţi numele formaţiei artistice/copilului/grupului
.....................................................................................................................................
Formularul va fi transmis prin poşta electronică până în data de 12 decembrie 2011, la
următoarea adresă – festivalulmagiaiernii19@yahoo.com
Daca aveti un interpret sau un recitator scrieti numele copilului.
Daca nu aveti numele formatiei scrieti numele melodiei/obiceiul (ex. capra, plugusorul…).
Datele solicitate sunt necesare pentru înscrierea unităţilor şcolare (formaţiilor artistice)
concurente în programul zilei de 20. 12. 2011
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