
Regulamentul concursului de colinde – 2014 

 

Concursul de colinde “Poveste de Crăciun” se adresează tuturor elevilor (de 

gimnaziu si de liceu) 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 din clasă cu cel puțin 7 elevi;  

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 de desen sau pictură – constă în prezentarea a 1-3 desene (picturi) 

realizate de elevii clasei și selectate de profesorul de desen. Cu lucrările 

cele mai bune se va organiza o expoziție. Lucrările vor fi pregătite de elevi 

pentru expoziție (rame, etc.). Vor fi realizate pe calculator felicitări de 

Crăciun cu lucrările participante la concurs de către clasa respectivă. 

La această ultimă probă lucrările se vor preda d-lor profesori de religie până 

pe data de 10 decembrie 2014. 

  Fiecare probă se punctează cu 30 de puncte, in total 90 puncte + 10 puncte 

din oficiu. 

Se va urmări: 

- Calitatea interpretării 

- Valoarea piesei interpretate 

- Omogenitatea grupului artistic. 

În vederea participării la concursul final are loc o preselecție pe aceleași probe. 

Preselecția se va face pe grupuri de clase in perioada 10 – 12 decembrie 2014. 



 După preselecție rămân în concurs pentru etapa finală de pe 18 decembrie 

2014 două clase de gimnaziu și șase clase de liceu. 

 Taxa de participare la concurs este de 20 RON/clasă și se va achita în 

momentul înscrierii, la una din elevele clase a VI-a : Gîmbuță Miruna sau Iordan 

Maria. 

 Această taxa de participare se va folosi la achiziționarea premiilor.  

Rugăm  domnii(doamnele) profesori diriginți, profesori de religie precum și 

ceilalți profesori care pot ajuta la buna desfășurare a concursului să se implice 

pentru realizarea unui concurs frumos. 

Fiecare echipă finalistă va primi diploma de participare la finală.  

Cele două clase câștigătoare vor avea onoarea de a organiza concursul in 

anul 2015. 

Componența juriului: 

- Un director/director adjunct; 

- Un profesor de religie; 

- Un profesor de altă specialitate; 

- Un părinte; 

- Președintele Consiliului Elevilor. 

  Pentru relații pot fi contactați organizatorii: clasa a VI-a si prof. diriginte 

Mihalache Dumitru. 

 

Doamne Ajută! 

 


