
Regulamentul concursului de colinde
Poveste de Crăciun – ediția 2019

Concursul de colinde Poveste de Crăciun se adresează tuturor elevilor de la
Colegiul Național “Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad, excepție făcând clasele terminale
(a VIII-a și a XII-a)

Concurenții vor susține trei probe:

1. Proba de interpretare a unei colinde de Crăciun, în limba română, de către un grup
format din cel mult 15 elevi / clasă;
Timp maxim: 5 minute;

2. Proba artistică – o poezie dedicată Crăciunului, un cântec sau o scenetă, în limba
română;  pot fi și creații proprii.
Timp maxim: 10 minute;

3. Proba surpriză.
Timp maxim: 5 minute;

Precizări:
 Sunt interzise manelele și limbajul ̸ comportamentul licențios. Folosirea

acestora atrage după sine eliminarea din concurs!

 Fiecare probă se punctează cu 30 de puncte, în total 90 puncte + 10 puncte
din oficiu.  Nu se admit contestații.

Criterii de evaluare:

 Calitatea interpretării
 Dificultatea piesei interpretate
 Omogenitatea grupului artistic
 Încadrarea în timp
 Impresia artistică

Componența juriului:

 Consilierul educativ al liceului;
 Un profesor de limba română;
 Un părinte din comitetul de

organizare;
 Un elev reprezentant al clasei a VII-a
 Un elev reprezentant al clasei a X-a C
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DISPOZIŢII FINALE

În vederea prevenirii posibilelor disfuncţionalităţi în organizarea şi desfăşurarea
concursului, vă rugăm să respectaţi următoarele termene limită:

 25 noiembrie – 2 decembrie 2019 – înscrierea claselor participante (clasa a  X-a C, sala
A3).

 11 – 12 decembrie 2019 – preselecția claselor înscrise în concurs; vor fi promovate
în etapa finală, din data de 19 decembrie, două clase de gimnaziu și șase clase de
liceu. Programarea claselor pentru preselecție va fi  anunţată pe data de 10
decembrie a.c.

 18 decembrie 2019 (ora 19.00) – stabilirea, prin tragere la sorţi, a ordinii de intrare
în concurs, în prezenţa reprezentanţilor claselor participante.

 Taxa de participare la concurs este de 30 RON și se va achita doar de către clasele
calificate în etapa finală, la clasa a X-a C, sala A3. Această taxă de participare se va
folosi la achiziționarea premiilor.

 Se vor acorda premiile I, II, III și 2 mențiuni.
 Fiecare echipă finalistă va primi diplomă de participare.
 Cele două clase câștigătoare vor avea onoarea de a organiza concursul în anul 2020.

În vederea unei bune desfășurări a concursului, adresăm tuturor profesorilor
rugămintea de a se implica în organizarea evenimentului.
Mulțumiri tuturor celor care vor contribui la reușita acestui concurs!

Pentru relații suplimentare, vă rugăm contactați organizatorii:
- clasa a VII-a, prof. diriginte Corina Macovei
- clasa a X-a C, prof. diriginte Ramona Chițiga


