




PROIECT EDUCAŢIONAL  

SHAKESPEARE, WE LOVE 

 

 

COORDONATORI  PROIECT 

 

Prof. Jalba Marcela, inspector de limbi moderne ISJ Ialomița 

Liceul de Arte „Ionel Perlea”: Militaru Nicoleta 

 

 

PARTENERI : 

Inspectoratul Școlar Ialomița 

 

 

Scop : 

 

• Descoperirea si promovarea talentului elevilor de a se manifesta in limba engleza 

• A invata pentru viata nu numai pentru scoala 

• Valorificarea potentialului intelectual, artistic si creativ al elevilor 

 

Obiective : 

 

• Formarea unor atitudini si comportamente privind respectarea valorilor europene 

• Formarea capacitatilor individuale si a disponibilitatilor afective prin asimilarea de 

cunostinte umaniste si estetice in limba engleza 

• Dezvoltarea potentialului creativ prin realizarea unor produse originale 

• Optimizarea comunicarii dintre profesor si elevi si elevi-elevi 

 

 TEMATICA  ȘI  SECŢIUNILE CONCURSULUI 

 

      Tematica concursului pentru ediţia 2022: piese și sonete scrise de William Shakespeare, 

piese de teatru în limba engleză, poezii scrise de autori britanici și americani. 

 

 

Condiţii de participare 

 

         Concursul este destinat tuturor elevilor de primar, gimnaziu şi liceu care studiază limba 

engleză. 

 



 

SECŢIUNI 

 

     PARTICIPARE DIRECTĂ 

1. Teatru în limba engleză: se vor selecta fragmente corespunzătoare nivelului de 

studiu. 

2. Monolog/ Sonet în limba engleză: se vor selecta monologuri și poezii 

corespunzătoare nivelului de studiu 

Se vor avea în vedere ritmul/intonația/mimica corespunzătoare mesajului transmis, costumația 

adecvată personajelor interpretate, originalitatea și creativitatea în exprimare, succesul de 

public și spiritul de echipă. 

 

PARTICIPARE INDIRECTĂ 

1. Creative writing: fiecare profesor participant are voie să înscrie în concurs un 

număr de maxim 3 lucrări indiferent de nivelul de studiu pe tema Studying Drama. 

Lucrările vor fi redactate in TNR 12 la 1.5 și vor avea un număr maxim de 200 de 

cuvinte. Numele elevului, scoala si profesorul coordonator se  trec sub titlu, alineat 

stanga.  Lucrările vor fi trimise pe adresa de mail shakespearewelove@gmail.com 

până la data de 30 martie 2022. Se vor aprecia respectarea tematicii, organizarea 

eseului, corectitudinea exprimării în limba engleză și originalitatea abordării.   

2. Drawing/Painting: desenele vor fi realizate în tehnica aleasă de elev reprezentând 

scene din operele lui Shakespeare/ mesaje ale sonetelor scrise de Shakespeare. Se 

vor aprecia respectarea tematicii, tehnica și originalitatea desenului/picturii.     

Fiecare profesor poate să trimită un număr de maxim 3 lucrări indiferent de nivelul 

de studiu,  de dimensiunea A4. Nu scrieti numele elevului pe lucrare. Denumiti 

lucrarea cu numele elevului, scoala si profesorul coordonator. Lucrările vor fi 

trimise pe adresa shakespearewelove@gmail.com până la data de 30 martie 2022 

3. Video/Audio section: filmare/inregistrare de maxim 10 minute- monolog/piese de 

teatru in limba engleza. Fisierul va contine numele elevului, scoala, profesorul 

coordonator si se trimite pe adresa shakespearewelove@gmail.com până la data de 30 

martie 2022. 

 

 

PRECIZĂRI 

 

          Înscrierea la concurs atât pentru participarea direct cât și cea indirectă se realizează prin 

completarea acordului de parteneriat si a fișelor de înscriere din anexă și trimiterea lor pe adresa 
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de mail shakespearewelove@gmail.com până la data de 30 martie 2022 Fisele de inscriere vor fi 

realizate in format electronic folosind google docs. Daca un participant nu indeplineste aceste 

conditii, lucrarile vor fi scoase din concurs. 

 

Atribuţiile comisiei de organizare : 

1. promovează concursul la nivel judeţean; 

2. înregistrează candidaturile şcolilor ; 

3. asigură cadrul potrivit pentru expunerea lucrărilor plastice şi pentru desfăşurarea celorlalte 

probe de concurs; 

4. stabileşte modalităţile  de evaluare; 

5. premiază câştigătorii concursului; 

6. diseminează rezultatele concursului la nivel judeţean. 

EVALUAREA 

 

Comisiile de evaluare, alcătuite din două cadre didactice de specialitate pentru fiecare secţiune, 

stabilesc grilele de evaluare, pe baza criteriilor de jurizare. 

Se vor acorda premii I, II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiune. 

premiul I se acorda in intervalul 95-100 de puncte 

premiul II se acorda in intervalul 90-95 de puncte 

premiul III se acorda in intervalul 85-90 de puncte 

mentiune se acorda in intervalul 80-85 de puncte 

 

REZULTATE AŞTEPTATE 

• Număr mare de participanţi; 

• Fotografii; 

• Realizarea unui blog al proiectului; 

• Încărcarea desenelor și a fotografiilor pe blogul proiectului;  

• Prezentarea proiectului în paginile revistelor școlilor participante; 

• O mai mare motivaţie pentru studiul limbii engleze. 

 

SUSTENABILITATEA CONCURSULUI 

 

• Păstrarea legăturii cu partenerii de proiect în vederea realizării altor acţiuni; 

• Permanentizarea acestei acţiuni la nivel de judeţe. 
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LICEUL DE ARTE”IONEL PERLEA”                                                             …………………………………………………  
 SLOBOZIA                                                                                                        ………………………………………………….. 
 

 

Nr.  ______________________                                                  Nr. _______________________ 

  

ACORD DE PARTENERIAT 

Încheiat astăzi ______________ 

 

1.Părţile contractante: 

•    Liceul de Arte „Ionel Perlea”, Str. Mihai Eminescu, nr 3, Sloboia, Ialomița  reprezentată prin: 

prof. Petre George Cătălin în calitate de director şi prof. Militaru Nicoleta-Marilena, în 

calitate de organizator și coordonator al proiectului educațional Shakespeare, We Love 

•  ................................................................................................................................. reprezentat prin: 

prof. ........................................................................................ în calitate de director şi prof. 

..................................................................................................................., în calitate de partener(i)  

  

2.  Durata acordului: 

   Acordul este valid pe toata durata derulării proiectului. 

3.  Obiectul acordului: 

•   Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părţile contractante în 

vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării activităților din cadrul proiectului educațional 

Shakespeare, We Love. 

4. Grupul ţintă: elevii şi cadrele didactice implicate in proiect 

5. Rolurile si responsabilitățile părţilor: 

   Şcoala coordonatoare se obligă: 

➢ să identifice potențiali parteneri, sponsori, instituții locale dispuse să susțină proiectul, 

finalizând acorduri și contracte cu aceștia; 

➢ să mediatizeze concursul în mass-media locală, județeană și națională și pe site-uri de   

specialitate  

➢ să informeze participanţii despre organizarea concursului prin distribuirea regulamentului;  

➢ să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

➢ să coordoneze înscrierea participanților și primirea lucrărilor ; 

➢ să asigure jurizarea lucrărilor  la secţiunile concursului; 

➢ să asigure spaţiul corespunzător desfăşurării concursului; 

➢ să emită şi să distribuie diplome elevilor  participanți şi cadrelor didactice îndrumătoare; 

➢ să disemineze și să valorifice produsele finale.  

  

 

Partenerul se obligă: 

➢ să mediatizeze concursul în instituţia de învăţământ și pe website-ul acesteia; 

➢ să pregătească elevii pentru activitate; 

➢ să selecteze lucrările elevilor; 
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 SLOBOZIA                                                                                                        ………………………………………………….. 
 

➢ să completeze fisa de inscriere pana la data de 30 martie 2022 accesand linkul 

https://forms.gle/wY7TvmaxigXZAMSd9   ; 

➢ să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare conform cerinţelor regulamentului; 

➢ să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului; 

➢ să trimită coordonatorului acordul de parteneriat înregistrat şi stampilat; 

➢ să disemineze rezultatele proiectului. 

6. Clauze finale ale acordului: 

Partenerii se obligă să colaboreze, informându-se reciproc asupra tuturor acțiunilor întreprinse, 

pe toată durata derulării proiectului, pentru buna sa desfăşurare. 

  

 Prezentul contract se încheie astăzi, __________________, în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 

 

 

 

Coordonator,                                                                                      Partener,  

Liceul de Arte “Ionel Perlea”                                                  ..................................................... 

Slobozia, Ialomția                                                                   ......................................................     

Director,                                                                                                       Director, 

prof. dr Petre George Catalin                                                  ..........................................................                                                                              

 

 

 



 

 

Declaraţie pe propria răspundere părinte / tutore legali 

  

Subsemnatul (a)................................................................................................................  în calitate 

de părinte / tutore legal al copilului ……………………………………..………………..……… 

din clasa ….........………..de la ........................................................................................................ 

localitatea........................................., judetul .........................................., imi exprim 

consimtamantul pentru participarea elevului sus-numit la sectiunea video a concursului 

interjudetean „Shakespeare, We Love”, editia martie 2022. Am luat la cunostinta faptul ca 

materialul video pregatit de elev va fi accesat doar de profesorul coordonator si de echipa de 

jurizare a festivalului.  

 

DATA                                                                                                                  SEMNĂTURA 


