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ARGUMENT 

 

Atât teatrul, cât și educația modernă au în comun caracterul interactiv şi ludic. Adulții 

uită adesea de caracterul ludic al existenței umane care ne definește sau nu-şi mai asumă 

empatic roluri alături de ceilalți, iar profesorii se plafonează într-un sistem rutinat, tradiționalist 

și conformist, într-un sistem educațional mult prea reproductiv şi prea puțin creativ. 

Inventivitatea, imaginația şi caracterul ludic ar trebui să devină trăsăturile de bază ale reformei 

în educație. Teatrul are scop educativ, chiar terapeutic, asigurând o bază de înțelegere cu sine 

şi cu ceilalți, dezvoltând adaptabilitatea la diverse situații şi adaptabilitatea socială. Teatrul 

influențează pozitiv procesul de învățare, dezvoltând psihicul şi socialul printr-o metodă 

plăcută, veselă, fiind în contrast cu acel comportament convențional şi cu învățarea formală. 

Oferă o educație activă, încurajează originalitatea dăruind  libertatea maximă,  fiindcă jocul îşi 

creează propria lume.  

Teatrul de umbre este o formă a teatrului de animație, în care personajele dintr-un 

scenariu prind viață prin jocul artiștilor ce folosesc o sursă de lumină şi umbrele realizate de 

propriul corp şi/sau de obiecte special create. Teatrul de umbre este o formă puternică de 

comunicare între oameni, folosită în primul rând pentru a împărtăși cunoștințe 

 

SCOP 

De ce teatru ca formă de educație non- formală? 

În sala de clasă teatrul poate fi folosit ca instrument educațional în dezvoltare vorbirii 

educabililor dar și ca metodă pentru ai ajuta pe aceștia să se exprime în cadrul grupului să 

vorbească despre probleme serioase sau incomode, permițându-le să creeze, să exploreze și să 

experimenteze. 

Transferul textului în limbaj vizual verbal/nonverbal/paraverbal îi ajută pe educabili să 

depășească granițele vorbirii, să dezvolte și să stăpânească alte tipuri de comunicare, dezvoltând 

diferite modalități de  percepere a realității. 

Teatrul, prin diferite moduri de punere în scenă și transfigurarea realității, atrage atenția 

educabililor și îi încurajează să participe la activitățile propuse, aceștia fiind dispuși  prin joc 

să-și însușească diferitele realități ale lumii înconjurătoare. 

Participanții dezvoltă abilități de cooperare, coordonare în efortul de a transmite 

publicului mesajul dorit. 
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OBIECTIVE: 

 

➢ Implicarea efectivă a elevilor în organizarea de activități cu caracter extra- curricular; 

➢ Stimularea vorbirii elevilor , dezvoltarea atenției, creativității, îndemânării; 

➢ Identificarea propriilor nevoi ale grupului din care fac parte; 

➢ Implicarea comitetelor de părinți în susținerea și sprijinirea desfășurării unor astfel de 

acțiuni; 

➢ Sensibilizarea față de nevoile celorlalți; 

➢ Dezvoltarea simțului artistic;  

➢ Responsabilizarea copiilor și a cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni comunitare; 

DURATA PROIECTULUI: 29.10.2020 – 20.06.2012 cu posibilitate de prelungire 

Echipa de proiect: 

• responsabili cu lansarea proiectului: 

prof. Ionașcu Grigore 

prof. Mișcalencu Mădălina 

• responsabili cu colectarea de parteneriate: 

prof. Elena- Lăcrămioara Vîntdevară 

prof. Ivănescu Giulia Camelia 

• responsabil cu popularizarea pe rețelele de socializare și media: 

prof. Alaliței Virginica 

prof. Tăbăcaru Ionel 

prof. Toma Ovidiu Marius 

• alți membri: 

prof. Stratulat Natalia 

prof. Erghelan Dina 

 

GRUP ȚINTĂ: 

• principal: elevi din învățământul preuniversitar (școli normale și școli speciale); 

• secundar: cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale. 

 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

➢ Promovarea imaginii școlii în comunitate;  

➢  Întărirea parteneriatului cu alte instituții școlare; 
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➢ Îmbunătățirea comunicării elevi-elevi, elevi-părinți, elevi-cadre didactice; 

➢ Creșterea interesului pentru activități extrașcolare; 

➢ Crearea unui impact pozitiv asupra opiniei publice privind activitățile din școlile speciale; 

➢ Creșterea vizibilității școlii în mediul online. 

 

RESURSE: 

➢ umane: echipa de proiect , elevi, părinți; 

➢  materiale: spaţiile de învăţământ din şcoli, calculator, imprimantă, aparat video/foto, 

retroproiector, materiale auxiliare consumabile, CD / DVD; 

➢  financiare: resurse proprii. 

 

MODALITĂȚI DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE 

➢ Întălniri cu echipa de proiect; 

➢ Diplome pentru parteneri, elevi și cadre didactice; 

➢ Procese verbale încheiate în urma desfășurării activităților; 

➢ Diseminarea activităților și mediatizarea se vor realiza în mediul online. 

 

IMPACTUL PROIECTULUI: Îmbunătățirea imaginii școlii în spațiul comunității 

locale . 

MODALITĂȚI DE REALIZARE 

Prin acest proiect se urmărește implicarea elevilor din unitatea școlară și din școlile 

partenere în desfășurarea unor activități extracurriculare ce fac parte din proiectul „ Spectacolul 

ființei- Spectacolul lumii”. 

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

Descrierea activităților : 

Activitatea nr.1 – Mediatizarea proiectului pe site-ul ISJ Galați, CCD Galați, diactic.ro, revista 

de informație și opinie pedagogică Școala gălățeană,  în școlile participante - data/perioada: 

noiembrie 2020 

Activitatea nr. 2 – Activitate directă  desfășurată  în școala organizatoare 

 Titlul activităţii: „ Dincolo de cuvinte”- Ziua persoanelor cu dizabilități – 3 

decembrie 2020 - locul desfăşurării: Școala Profesională Specială „Emil Gârleanu“ Galați ( 

online) 
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 Activitatea nr. 3 – Activități organizate în școlile participante pentru alegerea și transmiterea 

momentelor artistice/link-urilor care vor participa la concurs - data/perioada: 02.12- 11.12.2020 

Activitatea nr. 4- Concursul județean cu participare națională „Teatrul de umbre“ - 

data/perioada: 14 decembrie (online) 

Activitatea nr.  5 – Realizarea și transmiterea rezultatelor și a diplomelor – data/perioada 1 

martie 2021 

Activitatea nr.  6 – realizarea unui CD cu momentele artistice premiate - data/perioada: aprilie 

2021 

  

 IMPLEMENTAREA PROIECTULUI  

La nivelul fiecărei echipe de parteneri se stabilesc coordonatori ai proiectului în 

instituţiile respective.  

Înscrierea în proiect a unităţilor de învăţământ se realizează prin încheierea unor 

acorduri de parteneriat între unități. 

Activităţile proiectului şi datele specificate în detaliere sunt flexibile. Echipa de 

implementare poate stabili o strategie proprie de abordare a acestora. 

 

DISEMINAREA PROIECTULUI 

Evaluarea activității și diseminarea rezultatelor: 

• Descoperirea elevilor cu reale aptitudini artistice; 

• Articole în revista școlii Dincolo de cuvinte, revistă cu ISSN și pe site-ul școlii; 

• Articol în revista de informație și opinie pedagogică Școala gălățeană; 

•  Realizarea unor afişe ale proiectului; 

• Implicarea continuă a cadrelor didactice în atragerea efectivă a elevilor în 

organizarea de activități extrașcolare; 

•  www.didactic.ro; 

•  Inspectoratele Școlare Județene; 

• Casa Corpului Didactic Galați; 

•  Mass media.  

 

 

 

 

http://www.didactic.ro/
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                MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

                                              ŞCOALA  PROFESIONALĂ SPECIALĂ ,,EMIL GÂRLEANU“ GALAȚI 

 

                       Str. Gării,  Nr. 66 , Galați, jud. Galaţi 

                             Tel/Fax: 0236/413166 E-mail : scgarleanu@yahoo.com      

 
 
 
I. „TEATRU DE UMBRE” - decembrie 2020 

 
1. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII: 14 decembrie 2020,  Şcoala Profesională Specială 

„Emil Gârleanu”, Galați 

2. ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR:  10 noiembrie – 10 decembrie 2020 

3. SECȚIUNI: 

 

1. Teatru de umbre - Secţiunea de spectacol înregistrat (participare indirectă) - teatru de 

umbre, marionete/păpuși, de lumină, de dans, de roboți, teatrul animalelor, teatru pentru 

copii, de balet, comedie muzicală. 

 

 

4. CATEGORII DE VÂRSTĂ: Concursul se adresează elevilor din clasele gimnaziale și 

liceale. 

 

✓ Criterii de evaluare: Juriul va aprecia omogenitatea trupei, talentul actoricesc, 

armonizarea interpretării, originalitatea, mesajul, ţinuta vestimentară şi sensibilitatea artistică, 

ritmul, intonaţia şi mimica corespunzătoare mesajului transmis de text, decorul scenetelor, 

coloana sonoră, calitatea tehnicilor de înregistrare (imagine, lumină, sunet).  

 

✓ Premii - Se vor acorda premii şi menţiuni pentru fiecare nivel de vârstă. 

✓ Diplomele vor fi expediate până la data de 1 martie 2021. 

 

✓ NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.  

 

Persoane de contact: 

 prof. Ivănescu Giulia Camelia, tel. 0726168629,  giulia.ivanescu@yahoo.com 

 prof. Vîntdevară Elena-Lăcrămioara, tel. 0761472058, elenavintdevara@gmail.com 

 prof. Stratulat Natalia, tel. 0766538621, stratulat.natalia@yahoo.com 

 prof. Erghelan Dina, tel. 0766422009, erghelandina67@yahoo.com 

prof. Alaliței Virginica, tel.0743072993 , ginaalalitei@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:scgarleanu@yahoo.com
mailto:giulia.ivanescu@yahoo.com
mailto:elenavintdevara@gmail.com
mailto:stratulat.natalia@yahoo.com
mailto:erghelandina67@yahoo.com
mailto:ginaalalitei@yahoo.com
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                MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  

                                                ŞCOALA  PROFESIONALĂ SPECIALĂ ,,EMIL GÂRLEANU“ GALAȚI 

 

                       Str. Gării,  Nr. 66 , Galați, jud. Galaţi 

                             Tel/Fax: 0236/413166 E-mail : scgarleanu@yahoo.com    

 
REGULAMENT  DE ORGANIZARE A CONCURSULUI JUDEȚEAN DE TEATRU 

„TEATRU DE UMBRE”, decembrie 2020 

 

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII: 14 decembrie 2020, Şcoala Profesională Specială „Emil 

Gârleanu”, Galați 

5. ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR:  10 noiembrie – 10 decembrie 2020 

6. SECȚIUNI: 

 Cuprinde o singură secţiune (în contextul pandemiei cu COVID-19):  

 

I. Teatru de umbre - Secțiunea de spectacol înregistrat (participare indirectă) – teatru de 

umbre, marionete/păpuși, de lumină, de dans, de roboți, teatrul animalelor, teatru pentru 

copii, de balet, comedie muzicală. 

          Piesa interpretată poate fi un fragment dintr-un basm/ poveste sau text din literatura 

română sau universală sau o piesă originală, fără să depășească 15 min. 

7. CATEGORII DE VÂRSTĂ: Concursul se adresează elevilor din clasele primare, gimnaziale și 

liceale.  

8. REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE  

✓ Numărul de lucrări/puneri în scenă Un cadru didactic se poate înscrie în concurs cu un singur 

moment de teatru. 

Termenul limită pentru primirea fișelor de înscriere  este 10 decembrie 2020. CD-urile cu 

înregistrarea video/link-urile se primesc pe adresa Școala Profesională Specială „Emil Gârleanu”, 

Galați, str. Gării, nr. 66 sau la următoarele adrese de email: giulia.ivanescu@yahoo.com, 

elenavintdevara@gmail.com 

✓ Criterii de evaluare la secțiunea I și II: Juriul va aprecia omogenitatea trupei, talentul actoricesc, 

armonizarea interpretării, originalitatea, mesajul piesei, ţinuta vestimentară şi sensibilitatea artistică, 

ritmul, intonaţia şi mimica corespunzătoare mesajului transmis de text, decorul scenetelor, coloana 

sonoră, calitatea tehnicilor de înregistrare (imagine, lumină, sunet).  

✓ Premii - Se vor acorda câte 1 Premiu I,  1 Premiu II, 1 Premiu III și premii speciale (pentru 

interpretare de excepţie și mesaj,  pentru regie, decoruri, prezenţă scenică, originalitate, fără a se depăși 

30% din numărul total de participanți. 

✓ Înştiinţarea câştigătorilor: Lista completă a câştigătorilor va fi pusă la dispoziţie pe email-ul 

fiecărui participant. Diplomele vor fi expediate până la data de 1 martie 2020. 

✓ NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.  

 

PERSOANE DE CONTACT: prof. Ivănescu Giulia Camelia, tel. 0726168629,  

giulia.ivanescu@yahoo.com, prof. Vîntdevară Elena-Lăcrămioara, tel. 0761472058, 

elenavintdevara@gmail.com 
 

Coordonatori proiect ,                                                                                   Director, 

Prof.    Ivănescu Giulia-Camelia 

Prof. Vîntdevară Elena-Lăcrămioara                                                          Prof. psih. Ionașcu Grigore 

 

 

mailto:scgarleanu@yahoo.com
mailto:giulia.ivanescu@yahoo.com
mailto:elenavintdevara@gmail.com
mailto:giulia.ivanescu@yahoo.com
mailto:elenavintdevara@gmail.com
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                MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

                        ŞCOALA  PROFESIONALĂ SPECIALĂ ,,EMIL GÂRLEANU“ GALAȚI 

 

                       Str. Gării,  Nr. 66 , Galați, jud. Galaţi 

                             Tel/Fax: 0236/413166 E-mail : scgarleanu@yahoo.com    

 
 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

CONCURS  -„TEATRU DE UMBRE”- decembrie  2020 

 

 

I.) Date de contact coordonator trupă: 

Numele si prenumele ___________________________________________ 

Localitate _________________________,  Județ ______________________ 

Telefon: _________________________ 

Adresă de e-mail: ____________________________________________ 

Unitatea şcolară: ___________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

II.) Date despre piesa de teatru: 

Numele piesei: _________________________________________________ 

Durata : ______________________________________________________ 

Numărul de elevi:___________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

mailto:scgarleanu@yahoo.com
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