


 

               
 

Liceul Teoretic „Solomon Haliță” Sîngeorz- Băi lansează Proiectul 
educațional extrașcolar “DIALOGUL  ARTELOR – ARTIȘTII  DIN 

ȘCOALA MEA !„ 
PROIECTUL este înscris în CAEJ nr.138/16.01.2018, Program Educațional poziția 
3- “Sensibilizare și exprimare culturală”. Activitățile proiectului se desfășoară sub 
semnul Centenarului România 1918- 2018.  

 

         Regulamentul  Festivalului - Concurs de interpretare artistică “POESIS” 

Acest Festival-Concurs este iniţiat şi organizat de Liceul Teoretic “Solomon Haliţă” Sîngeorz-
Băi și este activitatea principală a Proiectului județean “Dialogul artelor-artiștii din școala mea!“. 
Concursul se adresează atât Liceelor cât și Școlilor gimnaziale. 

Locul de desfăşurare:  Participare directă: Liceul Teoretic “Solomon Haliţă”, Str. Republicii 
40, Sîngeorz-Băi (Centrul Cultural “Iustin Sohorca” al orașului Sîngeorz-Băi);  

Perioada: 24 Noiembrie 2018 

Secţiunile concursului:   

1.  Secţiunea Teatru (10-15 minute maxim/scenetă)  

2.  Secţiunea Poezie (5 minute maxim / poezie cu mesaj patriotic)  

• Premile puse în competiţie sunt acordate în conformitate cu regulamentul județean al 
concursurilor școlare respectiv în limita a 20% din numărul total al participanților :    
Secțiunea 1. TEATRU  
      - Premiul “Poesis” I, II,III; 
      - Premiul pentru originalitate (Mențiune); 
      - Premiul pentru cele mai originale costume (Premiul Special al Juriului- Mențiune).  

              Secțiunea  2. POEZIE- Premiul “Poesis” I, II, III.  
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Notă ! 

         Prezentul regulament se va transmite participanţilor cu o lună înainte de desfăşurarea 
concursului. Fiecare Liceu/Școală Gimnazială se poate înscrie la ambele secţiuni ale concursului 
cu câte un moment. Jurizarea se va face separat pentru licee și separat pentru Școlile Gimnaziale 
în funcție de numărul participanților. La secțiunea TEATRU pot fi doi profesori coordonatori. 
Modificarea textelor în scopul îmbunătăţirii calităţii artistice a momentelor din concurs este 
permisă şi poate constitui un plus de originalitate. De asemenea textele pot să aparţină elevilor. 
Se pot aborda mai multe genuri artistice: teatru clasic, musical, pantomimă, cabaret, etc. 
Momentul poetic poate fi susținut de către un elev sau un grup de elevi, obligatoriu cu mesaj 
patriotic.  

          Fiecare participant va completa FIŞA DE ÎNSCRIERE după modelul de mai jos şi o va 
trimite la adresa de e-mail poesis.singeorz@gmail.com sau la adresa 
monica.magurean@laposte.net până la data de 16 noiembrie. Pentru participarea directă se 
recomandă ca profesorii însoțitori să fie și cei coordonatori. Alte informații puteți obține de la 
coordonatorii proiectului prof. Monica Ștefania Măgurean tel. 0745984245 sau prof. Pop Corina 
tel. 0745393936.  

           Vă așteptăm cu drag !  Echipa de proiect.  

 

FIȘA DE ÎNSCRIERE ”FESTIVALUL- CONCURS  POESIS” 2018 

           -  Şcoala de provenienţă, e-mail şi număr de telefon al persoanei de contact...................... 

           -  Secţiunea: Teatru, Poezie  sau  ambele 

           -  Titlul, genul  momentului artistic și autorul:  

                               1. Teatru: ……….  

                               2.  Poezie cu mesaj patriotic: ……… 

           -  Număr de participanţi la momentul artistic separat pentru fiecare secțiune a concursului:  

           -  Durata momentului artistic:  

           -  Profesor(i) coordonator(i): ............................................................................................... 

            -  Scurtă  prezentare a momentului artistic ……………………………………………….. 

                …………………………………………………………………………………………… 
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