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Către toate unităţile de învăţământ din judeţul Dolj 

În atenţia domnului/doamnei director 

1 MINISTERUL 
:; EDUCAŢIEI " 
1 
NAŢIONALE 

In vederea valorizarii si promovarii experientelor pozitive acumulate de unitatile de 
invatamant preuniversitar in derularea proiectelor finantate prin programele comunitare din 
domeniul educatiei si formarii profesionale, Ministerul Educatiei Nationale lanseaza cea de a 
VII-a editie a Concursului National "Made for Europe". 

Concursul este cuprins in Calendarul concursurilor nationale finantate de catre M.E.N 
in anul scolar 2012-2013, aprobat cu nr. 26457/18.01.2013, la punctua12, pozitia 15. 

Informatiile privind Concursul National "Made for Europe"sunt disponibile pe site-ul 
M.E.N. www.edu.ro, "Invatamant Preuniversitar/Programe si proiecte/ Concurs Made for 
Europe". 

In perioada 13.03.2013-15.03.2013 la I.S.J Dolj, intre orele 11.00-15.00 camera 201 
se primesc inscrierile (fisa de prezentare a produsului semnata de director si inregistrata) si 
produsele finale (postere/afise pentru proiecte sau mobilitati, produse finale ale proiectelor 
începute in anii 2010 si 2011). 

In perioada 18-21.03.2013 are loc expozitia organizată in holul ISJ Dj. 

Concursul Made for Europe-faza judeteana, se va desfasura in amfiteatrul ISJ DJ, vineri 
22.03.2013, ora 13.00. Produsele înscrise in concurs vor fi prezentate de catre 2 elevi propusi 
de scoala, iar fiecare scoala participanta va fi prezenta cu eate 5 elevi pentru voturile 
premiului de popularitate. 

Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale, 

învăţământ particular şi alternative educaţionale, 

Prof. Ani DRĂGHICI 

.C!w~-j. (;;u CQ. / 
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Unităţile de învăţământ din municipiul Craiova şi judeţul Dolj 
În atenţia profesorilor de limba engleză 

CONCURSUL JUDEŢEAN DE CREAŢIE ŞI INTERPRETARE 
Drama Wonderland 

Ediţia a VI-a 
30 martie 2013 

Grup ţintă: ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL 

ORGANIZATORI: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Colegiul Naţional "Ştefan Velovan" 
Craiova,, Şcoala Gimnaziala Elena Farago, Craiova, Scoala Gimnaziala "Nicolae Balcescu" 

ETAPELE CONCURSULID 
Nivel judeţean. (Concursul se desfăşoară în ziua de 30 martie 2013 la Colegiul Naţional "Ştefan 
Velovan", Craiova, începând cu ora 9.) 

CONDIŢII GENERALE 
• Numărul participanţilor: 

echipaje de 2-3 elevi la clasele a V -a, a VI-a 
echipaje de 3-4 elevi la clasele a VII-a, a VIII-a 

(câte un echipaj pe fiecare nivel, dar dacă nu există câte unul pe fiecare nivel). 
• Limita de spaţiu admisă pentru lucrări: 

clasa a V -a si clasa a VI-a- minimum 1 pagină, maximum 1 Y, pagini 
clasa a VII-a si clasa a VIII-a- minimum 1 Y, pagini, maximum 2 pagini 

Tema generală: EVERY MAN IS GillLTY OF ALL THE GOOD HE DID NOT DO. 

Toti elevii participanţi care susţin concursul, vor fi însoţiţi de nn cadru didactic; acesta va 
asigura supravegherea şi îndrumarea corespunzătoare a elevilor pentru etapa de interpretare. 
PROBELE DE CONCURS 
În fiecare an, concursul are o TEMĂ GENERALĂ, iar elevilor li se dau anumite cuvinte si 
personaje pe care scenetele lor să le contină. 

-Prima probă de concurs este scrisă şi constă în elaborarea noei scenete sprijinindu-se pe 
tema prestabilită. Elevii vor avea la dispoziţie subiectele în copie şi hârtie tip examen. 

-A doua probă este cea de interpretare a scenetei elaborate la prima probă; scenetele vor fi 
scrise pe foaia de concurs asigurată de şcoala în care se ţine concursul; fiecare participant 
trebuie să scrie sceneta si pe o ciornă proprie pentru a înlesni interpretarea. 

După predarea lucrărilor scrise, fiecare echipaj are la dispoziţie cel putin două ore în care să 
pună în scenă sceneta elaborată, aducând, la nevoie, recuzită, aparatură şi CD-uri pentru 



background-ul muzical din afara incintei locaţiei concursului şi, tot la nevoie, beneficiind şi de 
sprijinul profesorilor coordonatori proprii. 
Nota finală la concurs va fi constituită din media aritmetică a notelor obţinute la cele 2 probe -
creaţie şi interpretare. 
Toţi elevii echipaj ului vor participa la ambele probe împărţindu -şi sarcinile. 
Timpul de lucru: 120 minute (secţiunea creaţie), maxim 5 minute (secţiunea interpretare). 

ÎNSCRIERILE 
• Înscrierile se vor face pana pe data de 15 martie 2013 la adresa de mai!: 

drama_ wonderland _ cv@yahoo.com 
Relaţii suplimentare pentru confirmare înscriere, regulament la telefonul: 

0251 543160- Scoala Gimnaziala "Nicolae Balcescu" 

IX. Pro!!ramul este stabilit astfel: 

PROBE 

!creaţie 

Interpretare 

Nr. Crt. 

Data 1 echipaj Ora începerii Perioada 

1130 martie 2013 19.00-11 120 min 

30 martie 2013 13:30 

Echipaje cls. a V-a 13:30-15 

Echipaje cls. a VI-a 15-16:30 
5 min/echipaj 

Echipaje cls. a VII-a 16:30-18 

Echipaje cls. a VIII-a 18-19:30 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
LA CONCURSUL JUDEŢEAN DE CREAŢIE ŞI INTERPRETARE 

Drama Wonderland, Ediţia a VI-a 
30 martie 2013 

Numele elevilor echipajulni Clasa Numele N urnele şcolii 
profesorilor 

coordonatori 

Inspector şcolar de specialitate, 
Prof. Adriana Stoica 
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