
             

                                  REGULAMENT 

  Festival-concurs „ȘCOALA ACTORILOR” 

                 Educația permanentă implică mai multe trasee, mijloace și resurse. 

Unul dintre aceste trasee este educația nonformală - un areal complex care 

permite transferul și aplicabilitatea cunoștințelor, abilităților, pasiunilor elevilor, 

un spațiu al dialogului între școală și lume, între generații care se susțin pentru 

realizarea idealului educațional al unei societăți. 

                 Într-o epocă cu tendințe tehnologice care creează realități virtuale și 

dezvoltă mecanisme de automatizare, transformând generații de adolescenți în 

captivi ai intemetului, teatrul poate fi o alternativă pentru experimentarea 

exercițiului realității cu rol terapeutic, educativ, creativ, recreativ și de 

autocunoaștere.  

                  Deoarece în circa 60% din școlile slobozene există trupe sau cercuri 

de teatru, este important să existe o scenă de manifestare la nivelul orașului, 

care să valorifice preocupările elevilor și profesorilor în acest domeniu, 

contribuind la realizarea unei  educații complexe, în plan cognitiv, afectiv, 

moral, estetic și civic.  

                  Concursul „Școala Actorilor” marchează Ziua Mondială a Teatrului, 

sărbătorită în lumea întreagă pe 27 martie.  Aceasta este și o recunoaștere a 

forţei de comunicare pe care o are teatrul, dincolo de toate frontierele geografice 

sau culturale, lingvistice, religioase sau politice. Arta scenică ajută la 

descoperirea unor lumi fascinante. 

                  Competiția se adresează școlarilor și preșcolarilor din municipiul 

Slobozia. 

 

SCOP : 

         Crearea  unor  atitudini  pozitive  și  îmbunătățirea  calității vieții  de elev  prin 

exersarea  artei teatrale, ca formă de educație . 

 

OBIECTIVE: 

- încurajarea exprimării prin teatru a nevoilor educaționale identificate; 

- schimbarea pozitivă a comportamentelor,  atitudinilor elevilor  față de 

educație; 

- cultivarea talentelor descoperite la elevii interpreți; 

- stimularea creativității și valorificarea aptitudinilor artistice ale elevilor 

implicați în concurs; 

- stimularea realizării efortului comun pentru schimbările în educație. 

 

ORGANIZATOR: 

Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia 

 

PARTENERI: 

Consiliul Local al Tinerilor Slobozia, Instituții de învățământ din Mun. Slobozia 

 



 

CONDIȚII DE PARTICIPARE 
 Concursul se adresează preșcolarilor și elevilor din municipiul Slobozia, 

care vor evolua pe scena Casei Municipale de Cultură. Trupele de teatru vor fi 

jurizate pe categorii de vârstă, respectiv nivel preșcolar, primar, gimnazial, 

liceal.  

 Piesele vor avea o durată de maxim 10 de minute, orice depășire fiind 

penalizată; 

 Repertoriul selectat poate fi din dramaturgia națională sau intenațională, 

scenarii originale / creații proprii adaptate vârstei elevilor din trupă. 

 La înscriere va fi completată  fișa de înscriere. Termenul limită de 

înscriere este 25 martie 2020. 

 

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE  

  

 (1)  Confidențialitatea este o chestiune de încredere și dorim să vă 

asigurăm că datele dvs. sunt în siguranță cu noi. Protecția și colectarea, 

prelucrarea și utilizarea datelor dvs. în conformitate cu legislatia aplicabilă 

reprezintă aspecte importante pentru noi în scopul de a asigura confidențialitatea 

datelor. Ca organizatori ai concursului ne angajăm  să respectăm cu strictețe 

dispozitiile Legii Regulamentului General European privind Protecția Datelor 

(EU GDPR) din 27 aprilie / 2016 și intrat în vigoare pe 25 mai / 2018. 

  

 Persoana de contact: 

  Diaconu Lavinia – 0737014616 

 

 

 
                                                           FIŞA DE ÎNSCRIERE 

                                                 „ȘCOALA ACTORILOR”, Ediția I 

                                                     Slobozia, Vineri, 27 Martie 2020 

 

 

NUME SI PRENUME/ TRUPĂ  :.......................................................................................... 

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

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

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

VÂRSTA: …………………………………………………………..................................….... 

NUME SI PRENUME adult (parinte/tutore/însotitor), în cazul concurenților cu vârsta sub 18 

ani: ………………………………………………………………............................................... 

TELEFON: ………………………………………................….....................................……….  

EMAIL: ………………………………......................................................…………................. 

Descrierea momentului sustinut: .............................................................................................. 

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

 

Data: .............................. 

Semnătura: ..................... 

 

 
 


