
                                                                                       

                   

 
  

EDUCAȚIA AZI ÎN TIMIȘOARA CULTURII EUROPENE  
Festivalul Național Cântecul Naturii 

Ediția: I 
Regulament 

Organizatori: Universitatea de Vest, Departamentul de Pregătire Pentru Personalul Didactic, Consiliul Județean Timiș 
Grup țintă: elevii din ciclul gimnazial 
Locația: on-line/Google Classroom 
Obiectivele proiectului: 
Dezvoltarea competențelor cheie pentru promovarea valorilor culturii/educației locale, regionale, naționale și europene 
prin practici instructiv - educative și extracurriculare inovative prin participarea la un concurs de proiecte educaționale 
culturale integrate. 
Dezvoltarea competenței de a învăța să înveți ca nucleu al competențelor cheie, în context integrat, prin crearea unor 
soluții inovative pentru calitatea vieții în comunitate. 
Dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare, spirit civic, inițiativă și educație antreprenorială a elevilor / 
studenților si pregătirea lor pentru continuarea studiilor în învățământul superior și pentru inserția socială pe piața muncii. 
Dezvoltarea unei atitudini de bun cetățean și a unui comportament de respect și grijă pentru natură și pentru sănătate, 
pentru exprimare culturală în orașul/comunitatea/ împrejurimile în care trăim. 
Dezvoltarea experienţei de scenă a tinerilor interpreți muzicali prilejuite de participarea la recitaluri, spectacole şi 
concerte. 
Dezvoltarea abilităților digitale și a simțului estetic al tinerilor în contextul life-long-learning- educația de-a lungul întregii 
vieți. 
 
Scopul: Festivalul CÂNTECUL NATURII se adresează elevilor din sistemul preuniversitar și  are ca scop susținerea 
patrimoniului natural, prin abordări interdisciplinare în context local și național. Proiectul reprezintă în mod concret 
multiculturalitate și interculturalitate, evenimentul corespunde inclusiv criteriilor existente în strategia programelor 
europene cu caracter național. Festivalul constituie un eveniment cultural-educativ, ce contribuie la sprijinirea devenirii 
Timișoarei - Capitală Culturală Europeană în 2023. 
O ramură artistică ce contribuie în mod preponderent la modelarea percepției asupra naturii este muzica. Se spune că 
natura e izvor de cântec. 
Tema concursului: natura prin arta cântului. Elevii care doresc să se înscrie în cadrul festivalului, pot cânta orice gen 
muzical prin care calitățile vocale și muzicale le sunt evidențiate. 
Participanții sunt stimulați în a deveni creatori de atitudini sociale pozitive, care combat indiferența și neglijența față de 
urmările distrugerii mediului prin activitatea umană. 
Condiții de participare: 
Concursul propus se desfășoară în trei etape: 
1. Etapa pregătitoare (11 – 25 octombrie 2021) – este perioada de înscriere în cadrul festivalului. Înscrierea se realizează 
pe Google Classroom, introducându-se codul google classroom: 
https://classroom.google.com/c/NDAxMjkyMTYwMjQ3?cjc=auaxivl de pe o adresă de e- mail personală. După logare, 
se va deschide clasa virtuală Cântecul Naturii. La tema ÎNSCRIERE PARTICIPANȚI se va adăuga: fișa de înscriere și videoclipul 
de maxim 4 minute. 

https://classroom.google.com/c/NDAxMjkyMTYwMjQ3?cjc=auaxivl


                                                                                       

                   

2. Etapa de selecție (27-29.10.2021). Juriul festivalului va acorda note prestației artistice a  participanților. În  etapa finală 
întră toate înscrierile care au un punctaj de minim 85 de puncte. În data de 01.11.2021 se va publica lista cu participanții 
selectați atât pe Google Classroom. Participanții care au obținut minim 85 de puncte vor fi anunțați și printr-un e-mail 
personal. 
3. Etapa finală (01-08.11.2021). Participanții selectați vor încărca pe Google Classroom, la tema ETAPA FINALĂ, videoclipul 
cu lucrarea muzicală aleasă pentru această etapă (se poate cânta din nou piesa din etapa pregătitoare, interpretul 
îmbunătățind între timp prestația lui artistică sau se poate alege o altă lucrare muzicală care respectă tematica 
concursului). 
Rezultatul final va fi anunțat în cadrul premierei ce va avea loc pe Google Meet, în 12 noiembrie. Link-ul cu datele 
organizatorice și de conectare se vor trimite printr-un e-mail participanților selectați de juriu. 
Se vor decerna 6 premii în bani: premiul I, II, III și 3 mențiuni. Ceilalți participanți primesc diplomă onorifică de participare, 
iar profesorilor coordonatori li acordă Certificat/Diplomă de  participare. 
Pentru înscriere sunt necesare următoarele: 
- Completarea Fișei de înscriere (Anexa 1) 
- Încărcarea unui videoclip de maxim 4 minute pe Google Classroom 
Videoclipul realizat poate să fie realizat cu telefonul sau alte mijloace profesioniste. Nu se acceptă videoclipuri care au 
fost modificate pentru ca prestația să fie îmbunătățită prin diferite metode.  
Elevii pot alege să cânte cu negativ sau ”a cappella”. Nu se acceptă înregistrări cu pozitiv. Pentru alte detalii vă rugăm să 
trimiteți e-mail la adresa: daniel.milencovici94@e-uvt.ro 
Evaluarea prestației artistice 
Criterii de evaluare: 

- voce: intonație, omogenizare, egalizare a vocii și timbru vocal cât mai bine individualizat; 
- interpretare: frazare, accente juste pe cuvinte cheie, nuanțare; 
- prezență scenică: atitudine, gest, privire, expresie facială; 

Criteriu Punctaj 

Voce 50 

Interpretare 30 

Prezență scenică 20 

 
 
Coordonator,  

       Profesor de educație muzicală 
       Daniel-Alex Milencovici 
 
 
 
 


