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     I. CATEGORIA PROIECTULUI: CULTURAL - ARTISTICĂ 
  Denumire: Concursul județean de scenete „Parol, chiar eu l-am jucat!” 

 
 
 
Propunător:  
COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU PAPIU – ILARIAN”                           

Str. Bernady Gyorgy, nr 12, Tîrgu Mureş, jud. Mureş 
Tel./Fax: 0365-882831  
office@papiu.ro, www.papiu.ro 

                 

 
 
Coordonatori proiect: 
 
Conf. univ. dr. Dana LEMNARU, Universitatea de Arte, Tîrgu Mureș; 
Prof. dr. Maria KOZAK, inspector de Limba şi literatura română Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş; 
Prof. Cristina-Ligia SOMEȘAN, director Colegiul Național „Al. Papiu-Ilarian”, Tîrgu Mureş; 
Prof. dr. Ana Valeria STOICA, inițiator proiect, Colegiul Național „Al. Papiu-Ilarian”, Tîrgu Mureş. 
 

 
 
Colectivul de organizare: 
 
Ana Valeria STOICA, prof. dr. de Limba şi literatura română, Col. Nat. „Al. Papiu-Ilarian”, Tîrgu Mureş; 
Raluca MARIAN, prof. de Limba şi literatura română, Col. Nat. „Al. Papiu-Ilarian”, Tîrgu Mureş; 
Anca BLAGA, prof. de Limba şi literatura română, Col. Nat. „Al. Papiu-Ilarian”, Tîrgu Mureş; 
Luminița BOBOC, prof. de Limba şi literatura română, Col. Nat. „Al. Papiu-Ilarian”, Tîrgu Mureş; 
Ioana ZIDĂRESCU, prof. de Limba latină, Col. Nat. „Al. Papiu-Ilarian”, Tîrgu Mureş; 
Anamaria PAPUC, prof. dr. de Limba și literatura română, Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert”; 
Teodora MAN, prof. de Limba şi literatura română, Şcoala Gimnazială „Europa”, Tîrgu Mureş; 
Vasile VODĂ, prof. de Religie, Şcoala Gimnazială „Europa”, Tîrgu Mureş; 
Olivia DEGEU, informatician, Col. Nat. „Al. Papiu-Ilarian”, Tîrgu Mureş; 
Camelia BIRIȘ, bibliotecar, Col. Nat. „Al. Papiu-Ilarian”, Tîrgu Mureş. 
 
 

 

 

Parteneri: 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş; 
Universitatea de Arte din Tîrgu Mureş; 
Unităţile de învăţământ participante din județ. 

 
 

mailto:office@papiu.ro
http://www.papiu.ro/
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MOTTO:  

 

                                                                                                         
 

                                                                                                             

                                                                                                                   Federico García Lorca

Argument 
Prin intermediul Proiectului educaţional „Parol, chiar eu l-am jucat!”, ne-am propus stimularea 

interesului elevilor faţă de cultură şi artă şi, implicit, încurajarea acestora spre lectură,  pentru a cultiva 
imaginația creativă într-o societate pragmatică.  

Elevii au nevoie de atitudini şi valori care să le asigure o evoluţie armonioasă şi să-i determine să-şi 
selecteze corect modelele, de aceea activităţile extracurriculare reprezintă contexte potrivite pentru 
dezvoltarea atitudinilor conturate la orele de predare-învăţare a Limbii şi literaturii române în școală. 
Modelele din literatură pot fi puncte de referinţă în trierea valorilor sau în vederea conturării propriului 
sistem de valori. Elevii pot fi transformaţi în parteneri activi la procesul de predare-învăţare a Limbii şi 
literaturii române prin „joc”, în acest caz, jocul scenic. Antrenându-i în jocul „măştilor inocenţei”, sub 
care se ascund personaje, elevii se vor implica cu toată dăruirea specifică vârstei lor. 

Oferim un model de activitate extracurriculară ce va apela la aptitudinile creatoare şi de interpretare 
ale elevilor care vor fi puşi în situaţia de a participa activ, atât la punerea în scenă a fragmentelor 
prezentate şi la alegerea costumelor, cât şi la culegerea unor informaţii esenţiale legăturii dintre 
literatură şi arta teatrală. 

 
Scopul proiectului:  

 formarea unui tânăr cu o cultură literară de bază, capabil să înţeleagă lumea, să comunice şi 
să interacţioneze cu semenii, să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de 
învăţare, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om. 

Grupul ţintă: 
 elevi din învăţământul gimnazial al şcolilor din județul Mureș; 
 cadre didactice care doresc să se implice în cadrul acestui 

proiect. 

COMPETENŢE  GENERALE: 
 dezvoltarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor despre 

cultură şi artă; 
 stimularea interesului pentru cultură şi artă prin: teatru, 

literatură, muzică, artă decorativă, design; 
 organizarea şi folosirea raţională, utilă şi plăcută a timpului liber; 
 deschiderea unui câmp vast de documentare, descoperire, autocunoaştere şi 

interrelaţionare umană. 

COMPETENŢE SPECIFICE: 
 perceperea sensului global al piesei de teatru vizionate, citite sau audiate; 
 vizionarea, ascultarea sau diferenţierea tipurilor de piese de teatru pentru elevi;  
 manifestarea preferinţelor pentru unul din personaje, susţinându-le prin argumente; 
 reproducerea unui rol cu intonaţia şi mimica adecvată; 
 colaborarea cu colegii-actori în realizarea reprezentaţiilor teatrale; 
 participarea la confecţionarea decorurilor, a costumelor şi a altor materiale de recuzită. 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Federico+Garcia+Lorca
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II. REGULAMENTUL  DE  PARTICIPARE: 
1. Pentru a participa la concurs, elevii pregătesc, sub îndrumarea unui cadru didactic, o scenetă pe 

baza unui text/ fragment de text din literatura română sau universală, specifică vârstei lor. 
Reprezentaţia scenică se desfăşoară în limba română.  

2. Trupa care realizează reprezentaţia scenică cuprinde doar elevi din acelaşi nivel de clasă. Sunt 
înscrise în concurs maximum două trupe dintr-o unitate școlară, excepție făcând școala 
organizatoare care poate înscrie în concurs maximum cinci trupe. 

3. Înscrierile se pot face până la data de 22 martie 2019 prin completarea şi expedierea Fişei de 

înscriere anexată. Formularul completat se trimite, în format electronic, la adresa 
anagorcea@yahoo.com – persoană de contact – prof. Ana STOICA.  

4. Desfăşurarea concursului:  Sâmbătă, 13 aprilie 2019, ora 9.00. 
Locul desfăşurării: Universitatea de Arte din Tîrgu Mureş – Teatrul Studio, str. Köteles Sámuel, 
nr. 6.  

Durata reprezentației: maximum 10 minute. Max. 5 minute pauză între scenete, pentru 

amenajarea decorului următorului moment – responsabilitate a fiecărei trupe însoţite de cadrul 
didactic îndrumător.  

5. Organizatorii asigură spaţiul, sunetul şi lumina, iar decorurile sunt asigurate de trupa care 
participă la concurs.  

6. Criteriile de evaluare urmărite:  
 piesa adecvată vârstei elevilor;  
 ritm, intonaţie şi mimică corespunzătoare mesajului transmis 

prin text; 
 decoruri şi vestimentaţie adecvate momentului de spectacol;  
 coloană sonoră adecvată momentului de spectacol;  
 calitatea tehnicilor interpretative;  
 originalitatea interpretării.  

7. Juriul – format din profesori și studenți ai Universității de Arte din Tîrgu Mureș – va avea 
competența și experiența necesară pentru a aprecia și a evalua performanțele teatrale ale 
trupelor înscrise în concurs.  

8. Premierea:  
Se acordă câte un premiu I, II, III și mențiuni pentru reprezentare scenică; 
Se acordă un premiu pentru cea mai bună interpretare scenică feminină; 
Se acordă un premiu pentru cea mai bună interpretare scenică masculină; 
Se acordă un premiu pentru cea mai bună regie; 
Se acordă premii pentru cea mai interesantă costumaţie; 
Se acordă un premiu special al juriului; 
Se acordă diplome de participare elevilor implicaţi şi cadrelor didactice coordonatoare. 

9. În vederea unei organizări eficiente, îndrumătorii trupelor vor respecta orele de intrare în 
concurs, păstrarea liniştii şi a securităţii elevilor pe întreaga durată a programului.   
 

III. EVALUAREA EXTERNĂ A CONCURSULUI:  
 Promovarea evenimentului şi a rezultatelor se va realiza prin intermediul site-ului IȘJ Mureș, a 

site-ului Colegiului Național „Alexandru Papiu-Ilarian” și în mass-media locală;  
 Afişarea înregistrărilor scenetelor câştigătoare pe site-ul Colegiului Național „Al. Papiu-Ilarian”, 

www.papiu.ro.

mailto:anagorcea@yahoo.com


 

 

  
 

    C ole g i ul   N aț i ona l   

       ”A le xa ndr u P api u –  I lar ian”  

         

                                        

 

                                                            FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA                                         

CONCURSUL JUDEȚEAN DE SCENETE  

„Parol, chiar eu l-am jucat!”, 13 aprilie 2019 
 

Şcoala ……………………………………………………………………………………………. 

Numele trupei de teatru ………………………………………………………………………… 

Clasa  …………………………………………………………………………………………….. 

Numele și rolul fiecărui elev din trupă ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Numele elevilor implicaţi în regie (max. 2) ..........………………………………….................... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Titlul şi autorul operei reprezentate ………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………... 

Durata momentului (max. 10 min.) ....…………………………………………………………... 

 

Cadrul didactic coordonator……………………………………………………………………... 

Telefonul cadrului didactic …………………………. Adresa de e-mail ………………………. 

                     

                        Coordonator,                                                                   Director, 

 


