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CĂTRE, 

Unităţile de învăţământ din municipiul Craiova şi judeţul Dolj 

În atenţia profesorilor din învăţământul preuniversitar 

Vă anunţăm că în data de 22 martie 2013 va avea loc concursul judeţean "Artă sau violenţă? Tu alegi!" -
concurs de interpretare muzicală şi dans la Colegiul Tehnic Energetic Craiova (Str. Amaradia,nr 59 lângă 
Inspectoratul de Poliţie Dolj) cu începere de la ora 10. 

Concursul vizează promovarea exemplelor de bună practică în scopul prevenirii şi combaterii violenţei din mediul 
şcolar. Elevii vor fi încurajaţi să găsească moduri plăcute de a petrece timpul şi moduri de a interacţiona fără a 
recurge la violenţă. 

OBIECTIVELE concursului sunt: 

• sensibilizarea elevilor privind problematica violenţei şcolare; 
• stimularea iniţiativei elevilor de a participa la viaţa şcolii; 
o implicarea elevilor în găsirea de soluţii pentru prevenirea şi. combaterea violenţei la nivelul unităţii şcolare; 
• derularea activităţilor cuprinse în proiect. 

GRUPUL ŢINTĂ: 
Pot participa elevi ai cercurilor Palatului Copiilor Dolj, ai Cluburilor Copiilor, ai şcolilor şi liceelor din judeţul Dolj 
(nu pot participa elevii interni ai Liceului de Artă, cu specializarea muzică şi coregrafie). 

PROBELE DE CONCURS: 
Secţiunile şi regulile concursurilor: 

Concursul de dans Concursul de muzică 

Secţiuni: Secţiuni: 

1. Dans clasic 1. Solişti de muzică uşoară 
2. Dans modern 2. Formaţii de muzică uşoară 
3. Dans contemporan Reguli generale: 
4. Dans sportiv - negativele cântecelor vor fi pe suport CD mp3. 

Reguli generale: -· fiecare sOlist Va interpreta un singur· câritec, de inaxim 4 
- melodiile vor fi pe suport CD audio sau mp3. minute. 

- şcolile pot participa cu un dans ce va avea o durată de - grupurile/formaţiile vor interpreta un singur cântec de 
maxim 4 minute maxim 4 minute 

- necesarul tehnic (sonorizare) se va pune la dispoziţie - muzica şi textul pieselor să fie adecvate vârstei 
de către organizatori interpretului/interpreţilor. 

- costumaţia să fie adecvată stilului dansului - necesarul tehnic (sonorizare, microfoane, etc.) se va 
- participanţii vor fi prezenţi în sală cu cel puţin 15 pune la dispoziţie de către organizatori; în afara pianului 

minute înainte de ora intrării în concurs. şi a tobelor (puse la dispoziţie de către organizatori), 
fiecare participant îşi va aduce propriul instrument. 

- participanţii vor fi prezenţi în sală cu cel puţin 15 minute 
inainte de ora intrării în concurs 



ÎNSCRIEREA LA CONCURS: 

Profesorii îndrumători vor înscrie elevii participanţi până la data de 1 martie 2013. Înscrierile după această dată 
nu vor mai fi luate în considerare. Astfel, vor trimite fisa de participare (Anexa 2), completată cu toate datele 

solicitate, pe adresa electronică gaby calutoiu@yahoo.com sau cjraedolj@yahoo.com Fiecare profesor va 
. îuscrie în concurs cel mult 8 elevi. . 

Până în data de 15 martie 2013, organizatorii vor face programarea pe ore a participanţilor. Aceasta va fi 
postată pe site-ul www.draedolj.ro 

Informaţii suplimentare se pot obţine la următorul număr de telefon: 
0765249164- prof.consilier şcolar Căluţoiu Gabriela 

Concursul se va desfăşura în Sala de Festivităţi a Colegiului Tehnic Energetic Craiova, iar şcoala va pune la 
dispoziţia concurenţilor condiţii de sonorizare şi spaţiul necesar desfăşurării programelor artistice. 

Director CJRAE, 

Prof.dr. Marinela DJ~~~~~~ 

Inspector şcolar de specialitate 
pentru educaţie permanentă 

P~ClllruŢĂ 



Anexa 1 

Unitatea şcolară: 
Date despre dans· 

Numele 
interpretului/formaţiei 

Numele 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
Concursul de dans 

core grafului 
Titlul dansului 

Date de contact ale îndrumătorului/coordonatorului 
(telefon, adresă de mai!): 

Unitatea şcolară: 
Date despre interpret şi piesă: 

Numele 
interpretului/formaţiei 

Clasa 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
Concursul de muzică 

Titlul piesei 

Date de contact ale îndrumătorului/coordonatorului 
(telefon, adresă de mai!): 

Durata piesei 

Durata piesei 


